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Engel & Völkers arriba al 
mercat immobiliari de Rubí

Divendres, 18 de maig de 2018 PUBLICITAT2

Engel & Völkers és una agèn-
cia líder en el mercat immo-
biliari. Es va fundar el 1977 
a Hamburg, a Alemanya, i 
demostra una trajectòria 
acumulada en el negoci de 
la intermediació i en la co-
mercialització d’immobles de 
més de 40 anys. Gràcies a la 
xarxa internacional de més de 
700 botigues en més de 30 
països i gràcies a l’experiència 
dels assessors comercials en 
els seus respectius mercats 

regionals, E&V té accés a una 
àmplia cartera de potencials 
compradors a tot el món.

Quan un propietari pren 
la decisió de vendre o arren-
dar la seva propietat, s’ha de 
plantejar buscar la millor op-
ció i recórrer als experts im-
mobiliaris que sàpiguen valo-
rar les seves característiques 
particulars per aconseguir el 
millor resultat pel client, co-
mercialitzar la seva propietat 
i arribar al preu de compra o 
de lloguer més alt.

Engel & Völkers treba-
lla seguint unes pautes per 
comercialitzar la propietat 
amb èxit.

Engel & Völkers prepara 
una primera consulta per-
sonalitzada per conèixer als 
seus clients i les seves expec-
tatives, oferint-los un servei a 
mida a les seves necessitats.

Engel & Völkers taxa l’im-
moble a càrrec d’un expert, 
que estudia al detall el públic 
al qual va destinat perquè 
coneix el mercat i les seves 
tendències.

Engel & Völkers dedicarà 
tota l’atenció personalitzada 
al seu client, dissenyant per 
ell un pla de marketing ex-
clusiu i personalitzat, perquè 
l’equip d’assessors escolta el 
client i interpreta les seves 
demandes.

Engel & Völkers dona 
molta importància a la con-
certació de visites a l’immo-
ble. Obtenir una primera 
impresió positiva resulta 
fonamental, pel qual és molt 
important planejar la visita 
d’un possible comprador o 
llogater fi ns al darrer detall. 
Una bona planifi cació i prepa-
ració és un element clau per 
aconseguir que el possible 
comprador o llogater senti 
des del primer dia que es 
troba davant la seva propera 
llar. Es potencien aquelles ca-
racterístiques més atractives 

de la propietat. L’èxit d’una 
bona visita és clau per l’èxit 
d’una venda o lloguer.

Amb Engel & Völkers, el 
propietari sabrà en tot mo-
ment l’estat en què es troba 
la comercialització de la seva 
propietat a través d’una apli-
cació per a mòbils i tauletes. 
Aquesta novetat permetrà la 
interacció i connexió total del 
propietari amb el seu asses-
sor obtenint una comunicació 
permanent i absoluta.

Engel & Völkers disposa 
d’un equip de professionals 
per la negociació de contrac-
tes per obtenir el major gran 
benefi ci possible, aplicant tots 
els recursos tècnics i jurídics 
que l’agència en disposa.

Engel & Völkers ofereix 
als clients serveis un cop fi -
nalitzada la venda o el lloguer, 
dona assistència a l’entrega 
de l’immoble i recomana 
proveïdors de serveis pel 
comprador o llogater.

La marca Engel & Völkers 
sempre ha estat sinònim del 
més alt nivell de qualitat i 
servei.

Engel & Völkers va iniciar 
el camí a Matadepera a fi nals 
de l’any 2011. Durant aquest 
període s’ha mantingut com a 
referent local número 1. Ha 
esquivat les dif icultats que 
s’han produït en aquests anys 
enrere per la crisi econòmi-
ca, que va colpejar en gran 
mesura el mercat immobi-
liari. Davant la recuperació 
econòmica, l’any 2017, Engel 
& Völkers Matadepera va 
apostar per l’àmbit local al 
Vallès, iniciant el camí a Ter-
rassa i rodalia. I ara, enguany, 
aposta per Rubí, per ser una 
zona dinàmica, en constant 
creixement del teixit social 
i industrial i per la bona co-
municació envers Barcelona 
i Sant Cugat.

Sempre al costat dels 
nostres clients.
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L’ordenança per multar els pisos 
buits es podria aprovar a l’esti u
CRISTINA CARRASCO

L’equip de govern està en-
llesti nt una nova ordenança 
que regularà la verificació 
d’habitatges buits, una nor-
ma que permetrà conèixer 
exactament quants pisos 
estan desocupats a la ciutat 
amb l’objecti u de poder rein-
corporar el màxim possible al 
mercat immobiliari. La nova 
ordenança, que es podria 
aprovar aquest mateix esti u, 
contemplarà sancions per als 
grans tenidors de pisos buits, 
bancs i enti tats fi nanceres, 
que no els posin al mercat 
sense una causa justi fi cada.

Segons les dades que 
disposa el consistori, ob-
ti ngudes a parti r del padró 
d’escombraries, a Rubí hi ha 
4.428 pisos buits, 776 dels 
quals són propietat d’enti tats 
bancàries. D’aquests quasi 
la meitat són propietat del 
BBVA (379) i la Sareb (196). 
Aquestes dades no són del 
tot exactes, ja que poden 
incloure habitatges que re-
alment no estan en desús. 
És el cas d’aquells que tenen 
llogaters sense empadronar, 

que es fan servir per familiars 
dels propietaris, que formen 
part d’una herència compar-
ti da o que formin part d’una 
promoció immobiliària sense 
fi nalitzar, entre altres situaci-
ons anòmales.

La normati va que es pre-
para permetrà disposar de 
dades més ajustades a la 
realitat. Segons la regidora 
d’Habitatge, Marta García, 
“amb aquesta nova orde-
nança podrem filar molt 
més prim i obrim la porta a 
sancionar els grans tenidors 
de pisos buits”.

Tot i això, l’alcaldessa, 

Ana M. Martí nez, i la regido-
ra han insisti t que el govern 
local conti nuarà apostant per 
la mediació abans de recórrer 
a les multes econòmiques. 
Per García, la mediació “dona 
molts bons resultats i l’expe-
riència en altres municipis 
demostra que la via sancio-
nadora no és efecti va”.

La norma ja està redac-

tada i es troba en període 
d’exposició pública. Fins al 
25 de maig els rubinencs 
poden fer aportacions o sug-
geriments al document. En 
concret, poden fer aportaci-
ons en relació als problemes 
que es pretenen solucionar 
amb l’ordenança, sobre la 
necessitat i oportunitat de 
la seva aprovació, sobre els 
objecti us de la norma i so-
bre les possibles solucions 
alternati ves reguladores i no 
reguladores. Les aportacions 
es poden enviar per correu 
electrònic a l’adreça habitat-
ge@rubi.cat.

“No hi ha cap família que 
necessiti  habitatge i no en ti ngui”
C.C.

La màxima responsable mu-
nicipal, Ana M. Martí nez, ha 
fet un balanç positi u de les 
polítiques d’habitatge de 
l’executi u local, a les quals 
s’ha referit com “una de les 
línies estratègiques de l’ac-
ció de govern”. En aquest 
senti t, Martí nez apunta que 
“des de l’inici del mandat 
vam fer nostre el principi 
Cap llar sense família i cap 
família sense llar i avui ja 
podem explicar que hem 
assolit la xifra marcada 
com a objecti u mínim del 
mandat: el miler de pisos 
socials”.

Segons la primera edil, 
el parc d’habitatge social 
actualment és de 1.092 
pisos. Entre aquests, ha 
detallat que 327 són habi-
tatges públics, 85 són pisos 
de bancs cedits al lloguer 
social i 66 són habitatges 
de la borsa de mediació de 
lloguer social. Els 720 res-
tants corresponen als pisos 
on viuen les famílies que 
actualment reben ajudes 
de lloguer. D’aquests, 106 
són casos que s’inclouen en 

més d’una categoria.
Martínez ha ressaltat 

que “potenciar el vessant 
d’Oficina d’Habitatge de 
Proursa i apostar per la 
mediació amb els bancs 
està donant els resultats 
esperats sense haver de fer 
despesa econòmica”.

Així, ha assegurat que 
“ara mateix a Rubí no hi ha 
llista d’espera per emergèn-
cia. No hi ha cap família que 
necessiti  habitatge i no en 
ti ngui”.

A Rubí hi ha 4.428 
pisos buits, 776 
dels quals són 

propietat de bancs

L’alcaldessa, Ana M. Martí nez, i la regidora d’Habitatge, Marta García. / C.C.
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C. CARRASCO

El Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Ca-
talunya ha comunicat aquest 
dimarts a l’Ajuntament la seva 
intenció de tornar a obrir una 
segona línia de P3 a l’escola 
Joan Maragall. Així ho ha 
anunciat l’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, qui ha valorat amb 
sa� sfacció la decisió d’Ense-
nyament.

Aquest centre educa� u, 
que dona servei a les urba-
nitzacions, ha registrat un 
augment molt important de 
les preinscripcions, que do-
blen pràc� cament les places 
que oferia, limitades a una 
única classe de P3, des que el 
curs 2013-2014 es va tancar 
la segona.

Una vintena de famílies 
que volien escolaritzar els 
seus fi lls al centre s’han mo-
bilitzat durant les darreres 
setmanes per reclamar que 
es tornés a obrir una segona 
línia de P3. Els afectats de-
fensaven el seu dret a escollir 
l’escola on volien matricular 
els infants, per la proximitat a 
la zona de residència i també 
pel model educa� u del cen-

L’escola Joan Maragall recuperarà 
la segona línia de P3 el pròxim curs

tre, que treballa íntegrament 
per projectes.

En aquest sen� t, van ini-
ciar una campanya de re-
collida de fi rmes virtual per 
demanar a la Generalitat 
l’obertura d’una nova línia i 
van concentrar-se a la porta 
de l’Ajuntament la setmana 
passada per reclamar el su-
port de l’administració local 
a la seva demanda. “Estem 
molt contents que el depar-
tament d’Ensenyament hagi 
� ngut en compte les famílies 
que demanaven aquest cen-
tre per un projecte concret i 
perquè viuen a les urbanitza-

cions”, ha apuntat la màxima 
responsable municipal.

Martínez espera que 
l’anunci del Departament 
d’Ensenyament de la Gene-
ralitat d’obrir la segona línia 
de P3 a l’escola Joan Mara-
gall no suposi el tancament 
d’alguna línia en algun altre 
centre, sinó que comporti 
una reducció del nombre 
d’alumnes per classe, ja que 
“quan reduïm dues places 
a cada centre, públic i con-
certat, el que aconseguim és 
millorar la qualitat d’aquest 
ensenyament i la qualitat de 
tot el sistema”. 

Les famílies afectades van mobilitzar-se fa uns dies per reclamar 
més places. / Arxiu

L’ampliació del Centre d’Educació Especial 
Ca n’Oriol s’iniciarà al novembre
CRISTINA CARRASCO

Les obres del projecte d’ampliació 
del Centre d’Educació Especial (CEE) 
Ca n’Oriol començaran el mes de 
novembre i � ndran una durada de 
set mesos. El projecte, aprovat amb 
el suport de tots els grups polí� cs al 
Ple d’abril, permetrà donar resposta 
a les necessitats educa� ves d’una 
escola que actualment atén una vui-
tantena d’alumnes amb necessitats 
especials quan inicialment estava 
pensada per 45 alumnes.

Aquest dimecres, l’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez, i la regidora de 
l’Àrea de Serveis a les Persones, 
Marta García, acompanyades per la 
directora del centre, Dolors Castaño, 
i per Xavier Giménez, membre de 
l’AMPA, han presentat el projecte.

L’ampliació contempla la cons-
trucció d’un edifi ci annex a l’existent 
que albergarà quatre aules, un ma-
gatzem i dos lavabos i que s’ubicarà 
en una parcel·la lateral del centre, 
on actualment hi ha un pe� t hort, i 
afectarà una pe� ta part del pa� . El 
projecte preveu que l’edifi ci pugui 
créixer en alçada més endavant, si 
fos necessari.

Ana M. Mar� nez ha explicat que 
l’actuació “no servirà per ampliar 

el nombre de places, sinó perquè 
l’escolarització dels infants i joves 
alumnes del centre es pugui de-
senvolupar en condicions dignes”. 
Mar� nez ha recordat que el consis-
tori ha assumit el cost del projecte, 
que ascendeix a 400.000 euros, tot 
i que aquest corresponia a la Gene-
ralitat, però que aquesta ampliació 
era una necessitat de ciutat i que 
és obligació del consistori donar-hi 
resposta. Això sí, espera que En-

senyament compleixi l’acord i do�  
de mobiliari i de material tècnic les 
noves instal·lacions.

Des de la direcció del centre, 
Dolors Castaño ha valorat molt po-
si� vament l’aprovació del projecte, 
reivindicat des de fa molts anys per 
l’escola. Per Castaño, l’ampliació 
permetrà distribuir millor l’alumnat 
de l’escola en funció de la seva edat 
i necessitats específi ques, facilitant 
especialment la preparació dels 

estudiants més grans per a la seva 
incorporació al món laboral. 

En aquest sen� t, una de les no-
ves aules serà una cuina industrial, 
un dels àmbits forma� us que s’està 
impulsant a secundària, i una altra 
serà de tecnologia. “La idea és que 
els nostres alumnes � nguin feina, 
amb un contracte laboral o bé en un 
centre tutelat”, apunta. Des de l’AM-
PA, Xavier Giménez ha agraït l’actua-
ció i el suport de l’Ajuntament.

Jornada de 
donació de sang 
a l’escola Mossèn 
Cinto Verdaguer
Els alumnes dels cursos de 5è 
de primària de l’escola Mossèn 
Cinto Verdaguer han organitzat 
una jornada de donació de sang 
a l’escola, en el marc del Projec-
te del cos humà que han dut a 
terme. La jornada, que compta 
amb el suport del Banc de Sang 
i Teixits, � ndrà lloc aquest di-
vendres 18 de maig de 15.30 a 
19 hores, coincidint amb la festa 
del Mossèn Cinto Verdaguer i 
amb diverses ac� vitats al centre 
escolar.

Amb el � tol ‘Aixeca’t del sofà 
i vine a donar sang’, l’alumnat 
convida tota la ciutadania rubi-
nenca a par� cipar en la donació 
de sang, que anirà a càrrec d’un 
equip d’extracció del Banc de 
Sang i Teixits.

La donació de sang servirà 
també per tancar el projecte 
que han estat desenvolupant els 
infants de 5è de Primària sobre 
el cos humà i per conscienciar 
els més pe� ts, i també les seves 
famílies, de la importància de la 
donació de sang.

És calcula que a Catalunya 
són necessàries 1.000 donacions 
de sang al dia per tal de cobrir les 
necessitats hospitalàries. / DdR

El CEE de Ca n’Oriol està ubicat al carrer Granada. / C.C.
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Wake up Despierta Desperta
5  D E  J U N Y  D E  2 0 1 8

La 5a Fira de la cervesa artesana i el formatge 
� ndrà lloc aquest cap de setmana
REDACCIÓ

La ciutat acollirà des d’aquest 
divendres i fi ns diumenge a 
la Rambla del Ferrocarril la 
cinquena edició de la Fira 
de la cervesa artesana i el 
formatge. Hi haurà 18 pro-
ductors de cervesa artesana, 
entre els quals la cervesa 
Bertus de Rubí, i 10 parades 
de formatges, amb referènci-
es nacionals i internacionals, 
com ara Holanda, Suïssa, 
França i Itàlia.

El vessant gastronòmic 
incorpora enguany la Taver-
na Formatgera, un espai per 
tastar formatges en forma 
de tapa, a més dels habituals 
‘food trucks’. A més, manté 
la novetat incorporada l’any 
passat, una aula gastronò-
mica on el visitant es podrà 
atansar per conversar sobre 
el procés d’elaboració del 
producte. El regidor de De-
senvolupament Econòmic Lo-
cal, Rafael Güeto, ha explicat 
que la fi ra s’ha “incorporat al 
calendari de fi res de carrer de 
la ciutat després d’aconseguir 
la complicitat dels rubinencs” 

durant les quatre primeres 
edicions.

La fi ra preveu servir tam-
bé cervesa sense alcohol, 
cervesa sense gluten i cer-
vesa ecològica i els visitants 
podran adquirir un paquet de 
benvinguda amb un got del 
cinquè aniversari, una fi txa 
de degustació i un aperi� u 
per 5 euros.

Ac� vitats paral·leles
A banda de tastar formatge 
i cervesa, es podrà visitar 
una exposició sobre el món 
formatger i hi haurà un espai 
infantil que oferirà tallers 
gastronòmics infan� ls, tallers 
crea� us, una recreació d’una 
granja d’animals i atraccions. 
“Pràc� cament són dues fi res 
en una, una pels infants i 

una altra pels adults”, afi rma 
Güeto.

Tampoc hi faltarà la mú-
sica, amb un DJ que fins i 
tot recollirà peticions dels 
assistents a la fi ra. Al vespre, 
arribarà la música en viu amb 
grups de diferents gèneres 
com Six in Town, S’Temple 
Bar i The Brand. Ja en l’horari 
nocturn, hi haurà karaoke i 

La Fira de la cervesa artesana i formatge arriba a la cinquena edició. / Arxiu-Iban Coca

una festa amb música dels 
anys 80 i 90.

A més, l’Ajuntament im-
pulsa un concurs a través 
d’Instagram que permetrà 
guanyar un lot de productes 
de la fira als usuaris que 
acompanyin les seves publi-
cacions amb les etiquetes 
#FCAF2018, #5anys, #Rubi-
city o #Rubicomerç, entre 
altres.
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Entren pel sostre amb una corda per robar 
en el vestidor de la Penya Blaugrana
REDAcció

Uns desconeguts van entrar 
dissabte a primera hora de 
la tarda al vestidor número 
3 de les instal·lacions de 
Can Rosés per robar mentre 
la Penya Blaugrana Ramon 
Llorens i l’Olímpic Can Fatjó 
disputaven un partit de 
futbol de Tercera Catala-
na, segons ha confirmat el 
coordinador del club, Sergi El forat per on van accedir els lladres al vestidor. / Cedida

Monterde.
Els lladres van accedir 

al vestidor local després de 
descargolar els cargols que 
subjecten la xapa del sostre 
i fer un forat al fals sostre. 
Van penjar una corda fins a 
terra i van baixar per endur-
se els telèfons mòbils, les 
carteres i un altaveu dels 
jugadors de la Penya, que 
estaven jugant al camp. 
Després de regirar totes 

les bosses, es van endur el 
material i van tornar a sortir 
grimpant per la corda cap 
al sostre.

Els jugadors es van tro-
bar la corda encara penjada 
i el forat al sostre quan van 
arribar al vestidor a la mitja 
part i van comprovar que els 
mancaven els telèfons i les 
carteres. Afortunadament, 
Monterde ha explicat que 
després van poder trobar 
amagat en un racó tots els 
telèfons mòbils i les carte-
res amb la documentació, 
però no van poder recu-
perar els diners ni tampoc 
l’altaveu furtat.

Els jugadors van fer les 
pertinents denúncies als 
Mossos d’Esquadra i el 
club també va presentar 
una denúncia conjunta pel 
robatori.

Aquest no és el primer 
cop que roben en aquestes 
instal·lacions de Can Rosés, 
situades on hi ha la pista 
d’atletisme. Precisament, 
la setmana passada van 
entrar a robar al vestidor 
número 4 en un partit de 
juvenils entre el Can Mir i el 
Viladecavalls. En aquest cas, 
els assaltants van accedir 
trencant una petita finestra 
que dona al carrer. 

Detingut un rubinenc que va robar-ne 
un altre intimidant-lo amb un matxet
Agents dels Mossos 
d’Esquadra de la Uni-
tat de Seguretat Ciu-
tadana de Rubí i Sant 
Cugat van detenir la 
matinada de dilluns 
un jove de 21 anys, de 
nacionalitat espanyola 
i veí de Rubí, com a 
presumpte autor d’un 
robatori amb intimidació. 

L’arrestat va utilitzar un 
matxet per amenaçar la víc-
tima i robar-li la cartera.

Pels volts de la una de 
la matinada, un home va 
avisar que havia patit un 
robatori amb intimidació 
per part d’un individu de 
qui va facilitar una acurada 
descripció. El jove va relatar 
que sortia d’un local d’oci de 
la localitat de Rubí quan un 
home jove se li va apropar 
amb un matxet i li va sos-
treure la cartera.

Amb les dades facilita-
des, els agents van iniciar 
una recerca per la rodalia. 
Va ser quan van arribar a la 

Rubí queda en segona posició 
en la competició El Contenidor d’Or
Rubí ha quedat en segona 
posició en la competició El 
Contenidor d’Or, organitzada 
per Ecovidrio i que consistia 
a augmentar el reciclatge 
de vidre.

La finalitat del concurs, 
en el qual ha participat Rubí, 
El Prat de Llobregat, Girona, 
Granollers, Lleida, Sant Boi 
de Llobregat, Sant Cugat del 
Vallès, Tarragona, Vilade-
cans, Vilafranca del Penedès 
i Vilanova i la Geltrú, era 
incrementar la taxa de re-

ciclatge de vidre en aquests 
municipis i destacar els be-
neficis ambientals, socials i 
econòmics del reciclatge. 

Al final, la ciutat guanya-
dora del concurs ha estat 
Vilafranca del Penedès amb 
un increment anual del re-
ciclatge d’aquest material 
del 24,73%. Rubí ha quedat 
segona amb un augment de 
l’11,36%. El regidor de Medi 
Ambient, Moisés Rodríguez, 
s’ha mostrat “orgullós” 
d’aquest increment. / DdR

El matxet amb el qual va intimidar 
l’home. / Cedida

C-1413, a l’altura del punt 
quilomètric 12, a Rubí, quan 
van veure un home que 
coincidia amb la descripció 
facilitada.

Els Mossos van fer un 
escorcoll a l’arrestat i li van 
trobar el matxet amagat a 
la panxa i subjectat pel cin-
turó. També van localitzar la 
cartera de pell de la víctima 
amb la seva documentació. 
L’home va ser detingut en 
aquell moment.

El mateix dia del roba-
tori, el detingut va passar 
a disposició del Jutjat de 
Guàrdia de Rubí que va de-
cretar la seva llibertat amb 
càrrecs. / DdR
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La cinquena edició de la Fira 
Medieval de Sant Jordi Parc, 
organitzada per l’Associació 
de Comerciants de Sant 
Jordi Parc, va portar fins 
a l’avinguda Josep Ferrer i 
Domingo diverses parades 
de comerços ambientades 
en l’Edat Mitjana.

La principal novetat de 
la fira d’enguany va ser la 
instal·lació d’un trenet, que 
feia de llançadora entre Sant 

un trenet, la gran novetat de 
la Fira Medieval de Sant Jordi Parc

La fira va tenir lloc durant tot el cap de setmana. / J.A. Montoya

Jordi Parc i el centre de la 
ciutat. L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, que va assistir a la 
fira, va explicar que la posa-
da en marxa d’aquest trenet 
durant la fira evidencia “la 
voluntat d’unir comercial-
ment el centre amb Sant Jor-
di Parc, trencant la barrera 
psicològica de la Riera”.

Els comerciants, decebuts 
amb l’Ajuntament
Els comerciants que han im-
pulsat la fira estan molt “de-

Neix la plataforma Protegim Ca n’Oriol,  
que vol aturar el projecte del govern
reDAcció

Un grup de ciutadans, al 
qual ja s’han sumat entitats 
i partits polítics de l’oposi-
ció, han decidit impulsar 
la creació de la plataforma 
Protegim Ca n’Oriol, amb 
l’objectiu d’aturar el pro-
jecte que el govern local, 
liderat pel Partit dels Socia-
listes de Catalunya (PSC), va 
presentar al març. Segons 
un comunicat fet públic 
per la plataforma, també 
reivindiquen que es realitzi 
un procés de participa-
ció ciutadana que permeti 
avaluar quin és el model 
i el tipus d’actuació que 
genera més consens entre 
la ciutadania, les entitats i 
els partits polítics.

La proposta de remode-
lació del parc de Ca n’Oriol 
presentada pel govern, 
pressupostada en 4 milions 
d’euros, afecta 3,8 de les 53 
hectàrees de l’extensió del 
parc, que corresponen a la 
zona més propera a l’avin-
guda de l’Estatut i a l’espai 
conegut com La Bombone-
ra, l’espai que va quedar a 

mig urbanitzar després de 
la promoció fallida d’habi-
tatges unifamiliars al parc.

La plataforma critica 
que el model proposat “ac-
tua al cor de l’espai agrari i 
amb una actuació artificial, 
ja que l’ús de material reci-
clat pot ser ecològic, però 
continua sent artificial, i 
no integrat amb l’entorn 
agrari i natural de tot el 
parc”. També lamenta que 
el projecte no ha comptat 
amb “un procés participatiu 
en el qual s’hagi convocat 
a tota la ciutadania per 
plantejar diferents alter-
natives de model de parc 
i d’actuació, fer un estu-
di d’aquestes, valorar-les 

tècnicament i finalment 
fer una consulta vinculant 
entre la ciutadania”.

A més, destaquen que 
“tots els grups municipals 
del Ple de l’Ajuntament de 
Rubí (ERC, C’s, l’AUP, ICV, 
PDeCat i VR), excepte el 
partit del govern, no han 
donat suport al projecte”.

Des de la plataforma, 
apunten que estan oberts 
a la participació de tothom 
(protegimcanoriol@gmail.
com) i ja han organitzat pel 
diumenge 3 de juny una 
passejada per conèixer el 
parc, amb sortida a les 9 
hores de la plaça Pearson i 
sessió informativa a les 12 
hores a l’Era de Ca n’Oriol.

Logo de la nova plataforma. / Cedida

cebuts amb l’Ajuntament”, 
segons ha explicat Eva Ocaña, 
una de les organitzadores de 
la fira. “Portem 5 anys d’in-
tents fracassats per divulgar 
una activitat en la qual s’ho 
passa bé tothom”, assegura. 
Ocaña denuncia que l’Ajun-
tament no ha promocionat 
la fira, com fa amb la resta 
de fires, i que l’entitat no ha 
pogut fer publicitat perquè 
l’Ajuntament no els va pagar 
fins al dia abans els diners de 
la subvenció.

A banda, Ocaña es quei-
xa que la regidoria de Co-
merç té un problema “molt 
gros” i exigeix saber en què 
es gasta els diners: “Estem 
farts, hi ha un regidor que 
té tres càrrecs i la feina de 
Comerç no la fa, si no té ga-
nes que marxi, però que no 
cobri per coses que no fa, no 
va ser capaç en tot el cap de 
setmana ni de venir a veure 
com anava la fira”.

Per últim, la impulsora, 
que recorda que la fira i el 
trenet els paguen els co-
merciants, afirma que “si 
l’Ajuntament no vol que fem 
la fira, que ho digui”.
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Després dels retrets entre 
l’Alterna� va d’Unitat Popu-
lar (AUP) i l’equip de govern 
sobre diversos temes de ges-
� ó de personal, la formació 
assembleària ha demanat 
a l’Ajuntament que mostri 
la documentació sobre la 
compa� bilitat de les feines 
dels regidors Maria Mas i 
Sergi García, tots dos amb 
competències de govern. 
Els dos edils tenen dedicació 
parcial, per la qual reben 
una remuneració de 40.000 
euros, que combinen amb 
una feina a jornada completa 
a l’Ajuntament de Barcelona, 
en el cas de Maria Mas, i en 
un ins� tut de Santa Coloma 
de Gramenet, en el cas de 
Sergi García.

L’AUP va sembrar dubtes 
sobre la compatibilitat de 
les dues feines i el govern 
va afi rmar en un comunicat 
que tots dos “han realitzat les 
tramitacions corresponents”. 
Per aquest mo� u, la formació 
demana que facin públics els 
documents que acrediten la 
compatibilitat de les dues 
feines i que aquesta compa� -
bilitat passi pel Ple: “Si ho han 
fet, que mostrin el document, 
volem informació pública 
sobre com compleixen amb 
les 20 hores que han de fer 
a l’Ajuntament”, afirma el 
portaveu de la formació, Jordi 

VR cri� ca la “situació
precària” de l’espai públic 
a les urbanitzacions

L’AUP demana la documentació sobre 
la compa� bilitat dels dos regidors que 
cobren 40.000 euros per mitja jornada

Veïns per Rubí (VR) ha 
carregat contra el govern 
per “la situació precària 
de manteniment de l’es-
pai urbà”, especialment 
a les “urbanitzacions”. El 
partit considera que la 
campanya ‘Alcaldia als 
barris’, que � tlla de “pro-
paganda a l’es� l Bustos”, 
ha resultat un “fracàs”.

Veïns per Rubí posa 
l’accent en la situació 
de Can Ximelis, on hi ha 
dos carrers, Sierra Neva 
i Puigmal que “no estan 
acabats”. Concretament, 
al carrer Puigmal, VR de-
nuncia que “el talús ha 
anat cedint” i creu que 
“es podrien produir danys 
materials i personals molt 
greus”.

A més, alerten de la 

situació dels habitatges 
situats al camí de Sant 
Muç, 18, en què els veïns 
han d’accedir a les se-
ves cases per un camí de 
terra, en mal estat i que 
difi culta l’accés als serveis 
d’emergència.

Sobre aquestes qües� -
ons, VR ha afi rmat que, si 
arriben al govern, a par� r 
del 2019 impulsaran un 
Pla de Manteniment es-
pecífi c per a les urbanit-
zacions, ja que consideren 
que l’actual planificació 
ha fracassat per la “man-
ca de capacitat polí� ca i 
incompetència del govern 
del Par� t dels Socialistes 
de Rubí, que ha estat 
incapaç de ges� onar ade-
quadament els recursos 
de la ciutat”. / DdR

ció completa”.
Sobre els dubtes que va 

manifestar el govern al comu-
nicat sobre les compa� bilitats 
de Jordi Muntan, l’edil ha 
repe� t que treballa per a una 
en� tat social a mitja jornada, 
que renuncia a la meitat del 
seu sou de mitja jornada com 
a regidor, tal com marca el 
codi è� c de l’AUP, i que renun-
cia íntegrament a les dietes 
del Consell Comarcal.

Formació de M. Carmen 
Cebrián
D’altra banda, el comunicat 
de l’Ajuntament afi rmava que 
la cap de gabinet, M. Carmen 
Cebrián, és “personal labo-
ral”, motiu pel qual podria 
tenir dret a formació pagada 
amb diners públics, un fet 
que l’AUP no comparteix. “És 
greu que el regidor Rafael 
Güeto desconegui la diferèn-
cia entre un càrrec eventual 
i un de personal”, ha dit el 
portaveu, que insisteix que 
el conveni de l’Ajuntament 
deixa molt clar que els tre-
balladors eventuals no poden 
rebre formació pagada amb 
diners públics: “No tenim la 
culpa que la número 7 de la 
llista del PSC no vingui forma-
da de casa per fer la feina per 
la qual l’han designat, que 
s’ho pagui ella o el seu par� t”. 
L’AUP no descarta denunciar 
aquest pagament, que té un 
cost de 475 euros.

Els tres regidors de l’AUP. / M.C.

Muntan. El regidor de l’AUP 
creu que la retribució total de 
tots dos “podria sobrepassar 
el sostre econòmic legal que 
es pot percebre per sous 

públics” i considera “despro-
porcionat que cobrin 40.000 
euros per fer mitja jornada i 
els seus companys de govern, 
54.000 euros per una dedica-

L’Alternativa insisteix: “No 
s’ha complert el protocol”
L’AUP insisteix que no s’ha 
complert el protocol d’asset-
jament laboral en una situ-
ació de presumpte mòbing 
al Servei de Comunicació 
després que el govern ho 
desmentís. “La prova és 
que de les quatre persones 
afectades, tres han estat 
traslladades i una s’acaba de 
reincorporar d’una baixa”, 
segons Jordi Muntan, que 
carrega contra l’anterior res-
ponsable del servei, Maria 
Mas: “Les recomanacions 
no es van seguir per un 

veto polític”. Per la seva 
banda, Esquerra Republi-
cana també ha demanat 
informació al govern sobre 
aquest confl icte.

Muntan també ha tor-
nat a demanar explicacions 
pel trasllat del “germà de 
Maria Mas al Servei de Co-
municació sense cap decret 
específi c” i ha recordat que 
apareix a l’organigrama com 
a conserge del Rubí Forma. 
L’Ajuntament no va donar 
cap explicació sobre aquesta 
qües� ó en el comunicat.

Els joves d’ERC de Rubí, Terrassa i Sant Cugat 
demanen servei de FGC les nits de Festa Major
Els joves d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC) 
de Rubí, Terrassa i Sant 
Cugat portaran als respec-
tius plens una moció per 
demanar a Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya 
(FGC) un servei nocturn 
entre el 28 de juny i l’1 de 
juliol, coincidint amb la Fes-
ta Major dels tres municipis. 
“Volem un transport soste-
nible i segur per a tota la 
gent que es vulgui desplaçar 
a les tres localitats, que tot-
hom en pugui gaudir sense 
pa� r, per si troben lloc per 
aparcar, per si beuen o per 
si perden el darrer tren”, ha 
explicat la regidora d’ERC a 
Rubí, Ariadna Mar� n.

El regidor d’ERC a Sant 
Cugat, Eric Gómez, ha re-
cordat que aquesta ampli-
ació ja es fa coincidint amb 
les festes de La Mercè de 
Barcelona i també per cap 
d’any: “El cost econòmic és 
assumible, ja es fa en altres 
esdeveniments, FGC està 
acostumat a obrir estacions 
a la nit, tècnicament estan 
preparats i estem conven-
çuts que hauran d’atendre el 
reclam de les tres ciutats”.

Pel que fa al represen-
tant de Jovent Republicà de 
Terrassa, Oriol Guerrero, 
també ha explicat que al seu 
municipi s’impulsarà un ser-
vei llançadora per anar des 
del centre de la ciutat fi ns a 

la zona on fan els concerts 
de joves.

Tots els representants 
han recordat que aquesta 
és una reivindicació històri-

ca del Vallès i esperen que 
els tres consistoris puguin 
aprovar les mocions per 
forçar a FGC a adoptar la 
mesura. / M.C.

Representants de Jovent Republicà de Rubí, Terrassa i Sant Cugat, 
davant l’estació de Ferrocarrils. / M.C.

Imatge del carrer Sant Muç, a l’alçada del número 18. / Cedida
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Les treballadores de la llar 
d’infants La Lluna exigeixen a 
l’Ajuntament millores laborals
MARTA CABRERA

El col·lec� u de treballado-
res de la llar d’infants La 
Lluna ha tornat a demanar 
a l’Ajuntament que equipari 
les seves condicions labo-
rals a les de l’escola bressol 
La Bruna, ges� onada de for-
ma directa pel consistori.

Tant La Lluna com la Sol, 
solet són serveis munici-
pals, però prestats a través 
d’empreses externes, que 
en tots dos casos és Cavall 
de Cartró. “Entenem que 
estem fent un servei públic 
als infants i que el treball 
és el mateix, per tant, cal 
pagar el mateix a tothom 
per la mateixa feina”, afi rma 
Mireia Domínguez, porta-
veu de les educadores.

Les treballadores de 
La Lluna treballen més ho-
res, la seva jornada laboral 
acaba més tard, cobren de 
mitjana entre uns 300 i 400 
euros menys que les seves 
companyes de La Bruna i 
tenen un conveni inferior 
pel que fa a vacances, re-
duccions de jornada o dies 
personals. 

“Ens agradaria que l’es-
cola bressol es pogués re-

municipalitzar, però si no és 
possible, volem que s’equi-
parin les condicions”. En 
aquest sen� t, Domínguez 
afi rma que el consistori es 
va comprometre a treure 
un nou plec de clàusules i 
condicions de cara al curs 
2018-2019 incorporant 
clàusules socials per tal de 
millorar les condicions de 
les treballadores. La con-
cessió a Cavall de Cartró de 
La Lluna i Sol, solet es va 
efectuar el 2010 per una 
durada de dos anys prorro-
gable de forma anual com a 
màxim fi ns al 31 d’agost de 
l’any 2020.

Podem demana que es 
compleixi la moció 
El col·lec� u ha fet públiques 
les reivindicacions en una 
roda de premsa juntament 
amb membres de Podem 
Rubí, que recorden que el 
Ple va aprovar de forma 
unànime el juny del 2017 
una moció per “dignifi car 
les condicions laborals” 
d’aquestes treballadores. 
Elena Montesinos, de Po-
dem, afi rma que la moció 
no s’ha complert i que des-
prés de preguntar sobre 

aquesta qüestió al gener, 
encara no han obtingut 
resposta. 

Montesinos recorda que 
“el nou plec pot incloure 
clàusules socials”, i també 
demana que l’Ajuntament 
siguin un “exemple” perquè 
“els treballadors del sector 
tinguin unes condicions 
laborals dignes”. Treballadores de la llar d’infants, amb membres de Podem Rubí. / M.C.

El PDeCAT demana que 
les terrasses dels bars 
compleixin l’ordenança
El Par� t Demòcrata Europeu 
Català (PDeCAT) presenta-
rà una moció a través del 
seu grup municipal per 
demanar a l’Ajuntament 
que faci respectar l’orde-
nança d’espai públic pel 
que fa a terrasses de bars 
i restaurants. “Constatem 
que de forma generalitzada 
hi ha un incompliment de 
l’ordenança”, ha explicat el 
portaveu, Víctor Puig, que 
diu que “hi ha carpes tren-
cades o molt brutes, taules 
i cadires apilades i fi ns i tot 
lligades amb cadenes als 
arbres tant de dia com de 
nit, quan l’ordenança no ho 
permet”. 

Per Puig, fer respectar 
l’ordenança suposaria “un 
benefi ci pels restauradors i 
per la imatge de la ciutat”. 
El regidor ha explicat que 
fa 4 anys que cap zelador 
ni policia inspecciona l’ús 

d’aquests elements de la 
via pública, que es regeixen 
per l’ordenança munici-
pal aprovada el 2011. Puig 
també ha alertat sobre el 
nombre de taules i cadires 
dels bars i restaurants i cri-
� ca a l’Ajuntament per “no 
tenir al dia les acreditacions 
que permeten posar taules 
a l’espai públic”. 

Per rever� r aquesta si-
tuació, el líder del PDeCAT 
proposa que les agents 
cíviques “informin” els esta-
bliments que no compleixen 
amb l’ordenança.

A més, la moció també 
proposa impulsar una prova 
pilot a la plaça de Catalunya 
o a la plaça del Doctor Guar-
diet per aconseguir que to-
tes les terrasses � nguin els 
mateixos tendals, cadires i 
taules i afegeixin elements 
decora� us comuns de se-
paració. / M.C.
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L’Ajuntament estudia 
rebaixes fi scals per a les 
empreses que apos� n per
l’autoconsum energè� c

REDACCIÓ

L’equip de govern està tre-
ballant en una proposta de 
fi scalitat verda que contem-
pli una millora de bonifi ca-
cions en els tres impostos 
principals de l’Ajuntament: 
l’Impost de Béns Immobles 
(IBI), l’Impost d’Activitats 
Econòmiques (IAE) i l’Im-
post sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO) 
per aquelles empreses que 
apostin per l’autoconsum 
energè� c.

Així ho va anunciar el re-
gidor de Desenvolupament 
Econòmic Local, Rafael Güe-
to, durant la inauguració 
de la primera instal·lació 
d’autoconsum solar en una 
coberta privada de Rubí 
aquest mes de maig. Es 
tracta de mòduls fotovol-
taics amb una potència 
total instal·lada de 27,405 
kWp que la gasolinera Rally 
Julià ha instal·lat a la co-
berta de la seva estació de 
servei a l’avinguda de l’Elec-
tricitat.

Güeto va recordar que la 
línia 9 del Pla director Rubí 
Brilla contempla promoure 
instal·lacions d’autoconsum 
fotovoltaic en cobertes de 
naus industrials i edificis 
privats. Amb aquest ob-
jec� u, l’execu� u local està 
estudiant com aplicar més 
bonificacions fiscals a les 
empreses que apos� n per 
l’autoconsum.

Segons el regidor, la 
intenció és ampliar les bo-
nifi cacions de manera que 

es puguin mantenir durant 
el període d’amor� tzació de 
la inversió inicial necessària 
per disposar d’una instal-
lació d’aquest � pus. “L’au-
toconsum és un element 
que cau pel seu propi pes: 
és una millora compe� � va i 
un estalvi que recau direc-
tament en els resultats de 
l’empresa”, apunta Güeto.

En el cas de la benzi-
nera Rally, els propietaris 
han instal·lat 87 mòduls 
de plaques fotovoltaiques 
a la coberta de l’estació de 
servei a través de les quals 
ob� ndran un estalvi ener-
gè� c mig anual de 42.319 
kWh i un estalvi econòmic 
aproximat del 25,82% del 
total de la tarifa elèctrica 
de l’empresa. En menys de 5 
anys, hauran amor� tzat els 
30.000 euros d’inversió ini-
cial per uns mòduls que te-
nen una vida ú� l mínima de 
25 anys. “Aconseguirem de 
manera ecològica un estalvi 
per l’empresa”, ha explicat 
Cris� na Julià, gerent de Ra-
lly, qui també assenyala que 
tenir rebaixes fiscals per 
col·locar aquestes plaques 
“seria molt interessant”.

La instal·lació de la ben-
zinera ha anat càrrec de 
l’empresa EDFSolar. El seu 
gerent a Catalunya, David 
García, també coincideix 
que una millor fiscalitat 
incen� varia els propietaris: 
“La veritat és que amb re-
baixes fi scals l’administració 
aposta per aquesta tecnolo-
gia i l’usuari rebaixa també 
el període d’amor� tzació”.

L’Ajuntament ajuda a posar en marxa 
26 empreses durant l’any passat
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a tra-
vés de l’Ofi cina de Serveis a 
l’Empresa (OSE), ha ajudat 
a posar en funcionament 
26 noves empreses durant 
el 2017, que han suposat 
la generació de 35 llocs de 
treball i una inversió en el 
territori de 357.000 euros.

Durant tot l’any, l’OSE 
ha ofert 312 hores d’asses-

sorament empresarial a 143 
projectes.

Durant el 2017, en total 
s’han finalitzat 10 plans 
d’empresa i s’han posat en 
marxa 26 empreses, de les 
quals 19 s’han donat d’alta 
a través del Punt d’Atenció a 
l’Emprenedor, un servei que 
ha rebut una nota mitjana 
de 4,8 sobre 5.

L’acompanyament que 
realitza l’OSE ofereix infor-

mació general ú� l per a la 
creació d’empreses i orien-
tació específica sobre els 
serveis de l’Ajuntament.

El Servei de Creació 
d’Empreses ha supervisat 
durant el darrer any 10 
processos de negociació de 
cessió en el marc del pro-
jecte Reempresa. D’aquests, 
quatre s’han tancat amb 
èxit i han permès mantenir 
8 llocs de feina.

Reempresa és una inici-
a� va de la patronal Cecot, 
que es desenvolupa a les 
comarques de Barcelona 
en col·laboració amb ajun-
taments i la Diputació.

Pel regidor de Desenvo-
lupament Econòmic, Rafael 
Güeto, “la creació de llocs 
de treball i que els veïns de 
Rubí � nguin feina estable i 
de qualitat és l’objec� u de 
la regidoria”.

La gerent de l’empresa Rally que ha instal·lat plaques fotovoltaiques, 
amb el regidor de Desenvolupament Econòmic. / Localpres
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Aquest mes l’es-
cola d’idiomes 
British House ce-
lebra el seu 17è 
aniversari. Durant 
aquests anys Bri-
tish House ha gua-
nyat la confiança 
de molts rubinencs 
que any rere any 
confi en en l’escola 
per a aprendre idi-
omes. En aquests 
moments, British 
House compta amb dues 
escoles d’idiomes a Rubí: 
British House Languages, 
l’escola central, a l’av. Bar-
celona 21, especialitzada en 
l’ensenyament d’idiomes a 
joves i adults i on hi ha els 
serveis centrals de secretaria 
i biblioteca, i l’escola infantil, 
British House Kids, al carrer 
Sant Cugat 1, especialitzada 
en l’ensenyament infantil de 
l’anglès a nens i nenes a partir 
d’1 any d’edat.

Segons ens comenta la 
fundadora i directora de Bri-
tish House, la Griselda Grau, 
“British House la formem 
un gran equip internacional, 
entusiasta i professional que 

British House celebra el seu 17è aniversari 
amb tallers d’idiomes gratuïts i descomptes  
per als cursos d’estiu i setembre per a tots!

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí pro-
mourà els projectes de mo-
bilitat internacional per 
l’alumnat de Formació Pro-
fessional (FP) del Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
(SOC). La primera sessió 
informati va va tenir lloc el 
8 de maig i va servir per 
explicar els dos programes 
que el SOC impulsa per fer 
pràctiques a l’estranger i 
que es gestionaran des 
de Rubí, Eurodissea i TNL 
Mobilitat. El regidor de De-
senvolupament Econòmic, 
Rafael Güeto, explica que 
d’aquesta manera “Rubí 
Forma amplia la seva oferta 
de serveis”.

Eurodissea ofereix millo-
rar el currículum amb expe-
riència professional interna-
cional realitzant pràcti ques 
professionals no remunera-
des en empreses amb una 
durada de 3 a 7 mesos, un 
curs de perfeccionament de 
llengua estrangera i l’estada. 
Els parti cipants comptaran 

amb una beca mensual 
per atendre les despeses 
personals de manutenció, 
allotjament i transport, però 
hauran d’assumir el cost del 
viatge a la regió de destí .

Pel que fa a TLN Mobi-
litat, s’estructura en dues 
fases. La primera és de 
preparació i capacitació i 
inclou formació lingüísti ca 
per assolir el mínim conei-
xement de la llengua es-

trangera. La segona part és 
de pràcti ques professionals 
no remunerades en països 
de la Unió Europea, i inclou 
una experiència laboral 
d’entre 8 i 20 setmanes. El 
programa cobreix les despe-
ses del viatge, l’allotjament i 
la manutenció diària durant 
l’estada a l’estranger. Per op-
tar a un dels dos programes 
cal tenir entre 18 i 30 anys i 
ser estudiant d’FP. 

tenim una cosa en comú: la 
nostra passió per ensenyar 
idiomes! Estem molt contents 
d’haver pogut ajudar a milers 
de rubinencs a aprendre idio-
mes de forma dinàmica i efec-
tiva i a obrir-se camí a nivell 
acadèmic i professional durant 
aquests 17 anys. És per això 
que volem agrair a tots els ru-
binencs la seva confi ança en la 
nostra escola i el nostre equip 
durant tot aquest temps”.

Per celebrar l’aniversari 
de l’escola, British House ha 
organitzat un ampli programa 
de tallers gratuïts per acostar 
els idiomes a tothom. Alguns 
d’aquests tallers són els tastets 
d’idiomes, tallers pràctics 

d’introducció a 
diversos idiomes 
com l’anglès, el 
francès, l’italià, 
l’alemany, el rus i 
el japonès; les clas-
ses de conversa 
per a adults i joves, 
i  els tallers infan-
tils de manualitats 
i hora del conte en 
anglès per a nens i 
nenes a la biblio-
teca Mestre Martí 

Tauler.
I a banda d’aquest ampli 

programa d’activitats gratuï-
tes, British House també vol 
celebrar el seu 17è aniversari 
oferint descomptes especials 
per als cursos d’estiu i per les 
inscripcions per al setembre 
durant el mes de maig. Per 
rebre més informació dels ta-
llers gratuïts i dels descomptes 
d’aniversari us podeu informar 
ara trucant al 935860825, visi-
tant l’escola central a l’av. Bar-
celona 21 o a la pàgina web de 
l’escola www.britishhouse.es. 
Moltes felicitats a tot l’equip 
de British House! I per molts 
anys més de progrés, satisfac-
cions i idiomes!

Els alumnes d’FP podran optar 
a fer pràcti ques a l’estranger

Joves, durant la jornada d’FP. / Arxiu-Localpres



A questa setmana s’han produït dues 
notícies relacionades amb el món 
de l’educació. La primera és l’am-

pliació de l’Escola d’Educació Especial de 
Ca n’Oriol, esperada i reivindicada des de fa 
anys, i la segona, la recuperació d’una segona 
línia a l’escola Joan Maragall, que des del curs 
2013-2014 només en tenia una.

En aquest darrer cas, sembla que el 
Departament d’Ensenyament ha atès les 
reclamacions d’un grup de famílies que ha-
vien preinscrit els seus fi lls a aquesta escola, 
que pel curs 2018-2019 ha rebut una allau 
d’alumnes. La lògica feia pensar que el més 
fàcil era ampliar l’escola amb una segona línia 
que ja havien tingut anys anteriors si hi havia 
sufi cients infants per fer dues classes. Final-
ment, el criteri de la sensatesa s’ha imposat, 
potser empès per la mobilització social que 

havien protagonitzat aquestes famílies en 
els darrers dies, que havien reivindicat el seu 
dret a escollir el projecte educatiu que ells 
consideren més adient pels seus fi lls.

Ara, restarà veure si aquest augment a 
l’escola Joan Maragall acaba repercutint en 
alguna altra escola de la ciutat, ja que les 
previsions demogràfi ques no indicaven cap 
augment de línies a la ciutat. El més bene-
fi ciós, sense dubte, seria que Ensenyament 
optés per mantenir totes les línies existents 
i aprofi tar aquesta circumstància per baixar 

les ràtios d’alumnes per classe, que sempre 
repercuteix fi nalment en la qualitat de l’en-
senyament dels infants. Evidentment això 
suposa una despesa econòmica, però invertir 
en educació és invertir en el futur.

Pel que fa a l’altra notícia, tot i ser positiva 
per la ciutat, convé no oblidar que l’ampliació 
del Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol 
anirà a càrrec de l’Ajuntament de Rubí i no 
pas de la Generalitat, que és l’administració 
que en té la competència.

Es tracta d’una llargament reivindicada 

actuació per a oferir un ensenyament de 
qualitat i dignifi cat als infants de la ciutat 
que tenen una necessitat especial i no poden 
ser escolaritzats sense seguir un itinerari 
diferenciat.

Quan l’ampliació estigui acabada, l’escola 
tindrà la possibilitat d’oferir estudis formatius 
de caràcter professional als seus alumnes de 
secundària i així garantir que puguin tenir 
un bon futur professional o, almenys, en el 
màxim d’igualtat d’oportunitats que la resta 
d’alumnes catalans.

L’obra, que té un cost de 400.000 euros, 
com hem dit, anirà a càrrec de l’Ajuntament 
de Rubí i celebrem que així sigui. Si l’ad-
ministració catalana no ha volgut atendre 
aquesta necessitat, hem d’estar satisfets que 
l’administració local sí que hagi tingut aques-
ta sensibilitat. 

Educació
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                15 de maig

Parlament Catalunya @parlamentcat

El #Parlament 
condemna la mort 
de 58 manifestants 
pales� ns ahir a 
Gaza amb un minut 
de silenci que 
ha encapçalat el 
president 
@rogertorrent

Fa 25 anys...
Els ciutadans es queixen per 
l’estat del parc de Ca n’Oriol
Un grup de veïns van 
denunciar el maig del 
1993 la mala situació 
del parc de Ca n’Oriol. 
Concretament, alertaven 
que s’havia convertit en 
un “punt d’abocament 
de deixalles”; avisaven 
que durant els caps 
de setmana hi havia 
persones “fent foc al 
parc”;  i  lamentaven 
l’estat de les oliveres, 
que estaven “malaltes o 
mig mortes”.

ALTRES NOTÍCIES DESTACADES ARA FA 25 ANYS
-Mor un jove de 13 anys després de caure per un penya-segat a Sant Llorenç.
-La Generalitat retarda l’obertura del CAP Anton Borja per difi cultats fi nanceres 
per mantenir l’edifi ci i ampliar la plantilla en 5 metges.
-Rubí Centre Botiguer demana que no s’instal·li el Centre Comercial Pryca.

Rubricata

Segons una notícia publi-
cada en aquest mateix diari, 
durant el 2017 s’ha registrat 
un augment de delictes a la 
nostra ciutat. Segons dades 
de la comissaria de Mossos de 
Rubí, l’any passat va haver-hi 
260 fets delictius més que el 
2016. No obstant això, aquesta 
xifra fa referència també a 
Sant Cugat i Castellbisbal. En 
total, durant el passat exercici 
es van cometre 8,995 delictes 
a la zona. Com a advocats 
especialitzats en Dret Penal, 
aquestes xifres ens fan refl exi-
onar. Sigui o no per la situació 
econòmica actual, els robatoris 
són el més destacat en aquest 

informe. Robatoris a l’interior 
dels vehicles, en habitatges, 
en empreses... Però també 
s’han detectat algunes estafes 
mitjançant xarxes socials. El 
perfi l del delinqüent a Rubí 
respon, per tant, al mòbil eco-
nòmic. Els lladres aprofi ten 
ràpidament les oportunitats 
que troben.

En el nostre despatx hem 
portat casos d’estafes, falsifi -
cacions, apropiació indeguda, 
delictes societaris, fraus... 
Operacions contra el patri-
moni aliè de més calibre al 
país. Però també casos de furt 
i robatoris realitzats a la ciutat. 
La nostra prioritat és escoltar i 
atendre la voluntat del client. 
De vegades som defensors 
legítims dels malfactors, i 

en altres ocasions de la part 
perjudicada. És una contra-
dicció obligada com a bufet 
d’advocats que actua també 
localment. Però, al cap i a la 
fi , el desitjable seria que dismi-
nuís la nostra intervenció en 
aquest sentit. Això signifi caria 

que es redueix aquest tipus de 
fets delictius.

Aquest és el repte que cal 
proposar-se. I és extensible al 
de la violència de gènere. Els 
delictes en l’àmbit de la famí-
lia –que també per defi nició 
engloben l’abandonament 

de la família, l’impagament 
de pensions, la sostracció de 
menors...– són una veritable 
xacra en la nostra societat. 
La solució a aquest proble-
ma potser està lluny. Però 
nosaltres com a lletrats, ens 
centrem a trobar una solució 

concreta per a cada client. 
Perquè almenys, una vegada 
comesa la infracció a la llei, 
es gestioni amb l’efi càcia més 
gran possible.

Finalitzem aquesta refl e-
xió atenent al primer assumpte 
que ens ocupava: els robatoris 
en la nostra localitat. En ge-
neral, els lladres solen provenir 
de famílies desestructurades i 
amb baixos recursos. I, malgrat 
els riscos que comporta la seva 
mala acció, delinqueixen des 
de joves. Però com trencar el 
cercle de la delinqüència? La 
resposta, probablement, està a 
l’educació i en el treball. Altres 
reptes a millorar tant a Rubí 
com en la resta d’Espanya, on 
el govern té molta feina en 
aquest tema.

El repte de reduir els fets delictius a Rubí
MAAB CONSULTING 
ADVOCATS RUBÍ



HERBORISTERIA                          

Majó Herboristeria
T. 93 697 46 09
Merc. Municipal Rubí, 41-42

Herbolari de Rubí
T. 93 697 48 65
c. Magallanes, 6 

Herbodietética Rosa 
Gustems
T. 93 697 57 49
c. Monturiol, 24

Angeles Serrano Bote
T. 93 588 37 14   
c Terrassa, 6

INFORMÀTICA                           

APP Informática
T. 677 468 553
c. Montserrat, 11

New Home PC
T, 93 667 74 87
c. Pintor Coello, 15

DECORACIÓ LLAR               

Coype
T. 93 588 02 29
Av. de l’estatut, 7

ACADÈMIA

ACUPUNTURA

Bon Carma
T. 689 853 053
c. Llobateras, 101

AUTOESCOLA   

La Rubinense
T. 936 99 33 45
Pg. Pau Claris, 14

Autoescola Stel  
T. 936 97 25 51
Av. Barcelona, 62

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                           

BIJUTERIA                         

CALÇAT                           

CLÍNICA DENTAL

Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26

Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

CRISTALLERIA                           

Cistalería Medina
T. 93 112 69 27
c. Bartrina, 9

DISTRIBUIDORA
DE SAL     

FERRETERIA                           

FRUITERIA

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
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REFORMES                           

Reforbanys
c. Lumière, 18 Local
T. 660 642 232

Projectes Immobiliaris
T. 654 850 675
c. Paris, 1-5 Planta 2

Benjamín Anguas
c. Virgen de Fátima, 14
T. 626 223 676

PERRUQUERIA                           

C&C Estilistas
T. 93 697 64 95
c. Bartrina, 5

Depiline Rubí 
T. 935 87 21 00
Pg. de Francesc Macià, 56

PERRUQUERIA
CANINA                               

La Miri i els seus amics
T. 686 15 55 24
c. Torrent de l’Alba, 3

PINTURES                           

Color Paint Rubí XXI
T. 93 586 10 94
Ctra. de Sabadell Km. 
12,7 nave 11

Pintures Rubi
T. 936 97 29 07
c. Torrent de l’Alba, 8 

Iris Multicolor
T. 93 697 91 97
c. Abat Escarré, 51

BricoRubi
T. 93 588 23 20
Av. Josep Ferrer i Domin-
go, 43-45

IMMOBILIÀRIA                         

MÀRMOLS

Mármoles M.P.
T. 93 697 20 95
Av. de la Llana, 63

REPARACIÓ
ELECTRODOMÉSTICS

Amues
T. 659 686 468
Desplazamiento gratuito

RENTAT VEHÍCLES                           

Autorentat Rubí
T. 93 697 87 82
Ctra. de Terrassa, 124

Car Wash Rubí
T. 657 043 941
c. Pitágoras, 7

MERCERIA                           

Lola Botona
T. 637 434 423
c. Montserrat, 21

NETEJA

Llar i serveis
T. 93 697 45 51
c. Sant Cugat, 36

ÒPTICA                           

Òptica Rusiñol
T. 93 697 09 51
Pg. Francesc Macià, 8
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TOT EL QUE NECESSITES 
A UN COP D’ULL

REPARACIÓ
VIDEO-TV 

Escayol
T. 93 697 07 15
c. Llobateras, 89



REPOSTERIA
CREATIVA

ROBA                           

SERVEIS
ASSISTENCIALS                          

Llar i serveis
T. 93 697 45 51
c. Sant Cugat, 36

Asitencia Domiciliaria
Eloy Martínez
T. 697 960 582

TINTORERIA                           

Tintorería Morente
T. 647 445 956
Ctra. Sant Cugat, 27-29

OpenSec
T. 691 757 399
c. Pere Esmendia, 25

TALLERS COTXES                           

ProService
T. 93 488 52 33
c. Ciclisme, 41

Hermanos Moya
T. 93 697 21 01
c. Lepanto, 28
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FES OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR

DESPESES MILITARS PER A DESPESES SOCIALS 

Campanya 2018 (Renda 2017)

El 2 d’abril i fins al 30 de juny del 2018 s’obre el període 
per presentar la declaració de renda corresponent al 2017. 
Aquest any, com l’any anterior, totes les declaracions 
s’hauran de realitzar amb el programa RENTAWEB, és a dir, 
connectats directament amb la web d’Hisenda. Això no 
implicarà que els objectors i objectores fiscals a la despesa 
militar deixem de fer aquesta objecció. Per això hem creat 

la guia ràpida d’Objecció Fiscal (OF), on expliquem com 
fer-ho amb el nou sistema de RENTAWEB.

Una vegada més, els objectors i les objectores fiscals 
a la despesa militar comencem la campanya anual per 
denunciar públicament la despesa militar, més encara en 
un període on la situació econòmica global mostra un 
estancament en l’augment de l’ocupació (20,4% de deso-

cupació de la població treballadora), i es continuen patint 
els efectes dels processos de retallades socials aplicats en 
educació i sanitat.

Any rere any, els efectes de la guerra de Síria porten 
a milers de persones a creuar el Mediterrani amb perill de 
perdre la vida per intentar aconseguir arribar a Europa i 
buscar una vida digna. Cada any els països de la UE es-

tableixen uns controls més grans per evitar l’entrada de 
refugiats i aquests es veuen abocats a caure en mans de 
màfies que negocien amb la seva vida.

Un any més el nostre projecte va adreçat a OPEN ARMS, 
una organització que lluita per donar acolliment a les per-
sones siguin migrants o siguin refugiades (https://www.
proactivaopenarms.org/ca).
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GUÀRDIES NOCTURNES

MAIG 2018

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

BARADAD  Av. Barcelona, 55  A prop de l’Estació  93 699 09 53 

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant la Floristeria Martínez  93 699 03 88 

BLANCA  Ntra. Sra. de Lourdes, 73  Zona Ca n’Oriol  93 699 55 08 

CALSINA  Ntra. Sra. de Lourdes, 35  Zona Ca n’Oriol  93 699 22 81 

CONDAL  Calderón de la Barca, 11  Mercadona-Biblioteca  93 699 87 09 

CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda L’Estatut  93 269 51 03 

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43

FARELL  Sant Jordi, 25  Zona La Serreta  93 699 02 91 

GARCÍA  Segòvia, 1  Zona alta Ca n’Oriol  93 697 49 42 

GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristas  93 699 68 99 

HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona La Serreta  93 697 36 40 

KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 

ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 

PARRILLA Xercavins, 2  Zona església de Sant Pere  93 699 13 05 

LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 

PONT  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 

PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant congelats La Sirena  93 697 79 93 

RUIZ  Ctra. Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

SANSI  Ctra. de Terrassa, 16-18  Zona Centre  93 697 62 73 

XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9h a 22h tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9h a 21h tots els dies de l’any

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
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Reverti r el ventre infl at

Els moti us pels quals podeu 
tenir el ventre infl at poden 
ser diversos.

Algunes causes i solucions
Algunes causes poden ser 
els ti pus d’aliments que es 
consumeixen, la manera de 
cuinar-los i els ritmes entre 
els menjars.

El millor per mantenir 
un ventre pla és realitzar 
abdominals regularment. 

El problema
Algunes persones mengen 
ràpid i no paren fi ns que se 

senten plenes, desconeixent 
que multi pliquen per tres 
el risc de tenir sobrepès. 
Aquesta situació s’explica 
en part perquè la sensació 
de sacietat triga entre 20 i 
25 minuts a arribar de l’es-
tómac al cervell. Per això, 
quan mengem ràpid tenim 
gana fi ns i tot després d’in-
gerir sufi cient aliment com 
per estar sati sfets. A més, si 
ens alimentem així, engolim 
més aire. Si no masteguem 
prou, els aliments rics en 
carbohidrats, que requerei-
xen barrejar-se amb la saliva 

per predigerir-se, arriben 
gairebé intactes al budell, 
i la seva digestió provoca 
gasos i infl or.

Les solucions
Els menjars amb amanides 
o torrades de pa obliguen 
a mastegar-los. Si es menja 
amb palets es pot menjar 
més lentament i millorar la 
digesti ó. Servir-se els plats 
per separat ajuda a prendre 
consciència de la necessitat 
de menjar més lentament.

www.vitadelia.com
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Salut recomana als viatgers que 
prenguin mesures per evitar contraure 
i importar més casos de malària 
El passat 25 d’abril es va 
celebrar el Dia Mundial del 
paludisme, promogut per la 
Organització Mundial de la 
Salut (OMS). El lema d’en-
guany ‘Preparats per a vèn-
cer al paludisme’ subratlla el 
compromís de la comunitat 
internacional per a unir-se 
entorn a l’objecti u d’aconse-
guir un món lliure d’aquesta 
malaltia, també coneguda 
com a malària.

 Al món, el repunt en 
el nombre de casos l’any 
2016 (5 milions més que al 
2015), l’elevada mortalitat 
que causa (445.000 defun-
cions al 2016) i el fet que 
els menors de 5 anys siguin 
parti cularment vulnerables 
a la malalti a (cada 2 minuts 
mor un infant) fan de la ma-
lària un problema de salut 
pública a nivell global. No 
obstant això, cada vegada 
més països avancen cap a 
l’eliminació de la malalti a i 
en els darrers anys sis països 
han rebut la certi fi cació de 
país sense paludisme.

 Actualment, la distribu-
ció del paludisme al món no 
és homogènia i el conti nent 
africà concentra el 90% dels 
casos i el 91% de les de-
funcions, que es concentra 
en els infants menors de 5 
anys. A Catalunya, no hi ha 
paludisme autòcton i tots 
els casos són importats com 
a conseqüència d’haver fet 
estades en països endèmics. 
Amb tot, en els darrers anys 
a Catalunya s’observa una 
tendència creixent del nom-
bre de casos importats.

 Aquesta tendència sos-
ti nguda en el temps apunta 
a la necessitat de reforçar 

el consell a viatgers a àrees 
endèmiques amb la fi nalitat 
que compleixin les recoma-
nacions de quimioprofi laxi 
realitzades pels professio-
nals sanitaris.

 
Què fer si es viatja a una 
àrea endèmica? 
Si s’està preparant un vi-
atge a una zona amb risc 
de malària –com l’Àfrica 
subsahariana, la part central 
d’Amèrica del Sud o el Pacífi c 
oriental– s’han de prendre 
algunes mesures per evitar 
contraure la malalti a, tant 
abans de marxar com durant 
l’estada al país.

 Abans de marxar, cal 
concertar una visita als Cen-
tres Vacunals i Unitats de 
Salut Internacional per rebre 
indicacions sobre la neces-
sitat de fer un tractament 
abans, durant i després del 
viatge. El professional sani-
tari podrà prescriure un trac-
tament amb medicaments; 
en aquest sentit, la visita 
s’ha de planifi car amb temps 
perquè, en funció del medi-
cament, pot ser necessari 

començar a prendre’l fi ns a 
tres setmanes abans de des-
plaçar-se a la zona de risc. Hi 
ha diferents medicaments 
indicats per a la prevenció 
de la malària (mefl oquina, 
doxiciclina, cloroquina, etc.), 
però tots s’acostumen a tole-
rar bé, segons es recull en un 
document publicat recent-
ment al Canal Medicaments i 
Farmàcia del Canal Salut.

 A banda dels medica-
ments, evitar les picades de 
mosquit durant l’estada és 
tant o més important que 
prendre medicació preven-
ti va. Per això, cal:

 • Uti litzar sempre repel-
lents d’insectes i seguir les 
instruccions d’ús.

• A l’exterior, vesti r roba 
de màniga llarga, pantalons 
llargs i mitjons per reduir al 
màxim les àrees corporals 
exposades, sobretot a parti r 
del capvespre: els mosquits 
que transmeten la malària 
acostumen a volar des del 
capvespre fi ns a l’alba i, per 
això, durant els vespres i a 
les nits és quan hi ha més 
risc de transmissió de la 

malalti a.
• Revisar la presència 

de mosquits abans d’anar 
a dormir a les habitacions i 
uti litzar insecti cides.

• Dormir en habitaci-
ons amb mosquiteres a les 
finestres i portes, o sota 
mosquiteres de llit tractades 
amb insecti cides.

 D’altra banda, la infor-
mació disponible amb rela-
ció a l’efi càcia de les plantes 
en la prevenció de la malària 
és limitada i, per tant, no 
són recomanables. Tampoc 
no hi ha evidència cientí fi ca 
provada que l’homeopati a 
o altres tractaments alter-
nati us siguin efecti us en la 
prevenció o el tractament 
de la malalti a.

 Per últim, les dones 
embarassades han d’evitar 
viatjar a zones on hi hagi risc 
de transmissió de paludisme 
i està desaconsellat el viatge 
a zones amb risc de paludis-
me als nadons i nens peti ts. 
En cas de que el viatge no es 
pugui evitar és molt impor-
tant prendre les mesures de 
prevenció descrites. 
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Consells per posar a 
punt el cotxe pels canvis 
meteorològics de la primavera

La primavera és una època de 
l’any en la qual es produeix 
una gran transició climàtica 
amb constants canvis at-
mosfèrics, passant de tem-
peratures elevades pròpies de 
l’estiu a fortes precipitacions 
característiques de l’estació 
hivernal en qüestió de mi-
nuts.

Aquests canvis meteorolò-
gics sobtats poden in� uir ne-
gativament en la conducció, 
és per això que parlant amb 
experts en l’àmbit automobi-
lístic recomanen una sèrie de 
consells per poder afrontar 

qualsevol incidència.
D’aquesta manera, abans 

de sortir de viatge s’haurien 
de tenir en compte aquestes 
recomanacions:

— Posar el vehicle a punt 
amb una revisió: A l’hivern, el 
vehicle i els seus elements es 
troben sotmesos a condicions 
ambientals més severes que a 
la resta de l’any, per la qual 
cosa serà necessari preparar-
ho per això.

— Comprovar les escom-
bretes i el funcionament de 
l’eixugaparabrisa.

— Portar els recanvis im-

prescindibles: dos triangles 
d’avaria, roda de recanvi 
amb la pressió necessària i 
eines per a la seva col·locació, 
un joc de llums en perfecte 
estat i eines per a la seva 
col·locació.

— Comprovar l’enllumenat 
del vehicle, antiboira i els seus 
reglatges. Nivells de líquid de 
frens i oli, líquid anticonge-
lant i de l’eixugaparabrisa.

— Comprovar la pressió, 
el dibuix (mínim 1,6 mm) dels 
pneumàtics per assegurar una 
bona adherència a la carrete-
ra i evitar el lliscament. 

Anuncia’t 
en aquesta 

secció

Truca’ns al
93 588 46 14

L’aire condicionat del cotxe, 
responsable d’algunes avaries
L’aire condicionat i els clima-
titzadors són els responsables 
del 35% de les avaries dels 
cotxes a l’estiu, segons dades 
del Grup Xarxa Europea de 
Garanties de Vehicles (REGV), 
empresa especialitzada en 
garanties mecàniques per a 
tot tipus de vehicles moto-
ritzats.

Segons REGV, les fallades 
en el sistema d’aire condi-
cionat que causen el 35% 
de les avaries dels cotxes a 
l’estiu es deuen sobretot al 
trencament del compressor 
i als problemes en les cano-
nades. Aquestes incidències 
s’incrementen en l’època 
estival perquè és quan més 
s’utilitza l’aire condicionat i el 
climatitzador del vehicle.

La manca de manteniment 
pot causar una avaria en l’aire 
condicionat del cotxe a causa 
de la pèrdua de gas i oli del 
compressor. L’arranjament 
d’aquesta peça pot rondar els 
800 o 1.000 euros. Un altre 
problema més lleu, encara 
que no menys important, és 
la fuita de gas en el meca-
nisme de l’aire condicionat 
produïda per un desgast de les 

canonades, que es tornen po-
roses i deixen escapar el gas 
refrigerant. Aquest problema, 
que es pot preveure amb una 
petita revisió, té un preu de 
reparació comprès entre 200 
i 300 euros. Altres elements 
importants a tenir en compte 
en el manteniment de l’aire 
condicionat són els � ltres del 
pol·len (ha de reemplaçar-se 
cada 12.000 quilòmetres, o 
el deshidratant (ha de ser 
substituït cada dos anys).

Els petits cops que pateix 
el vehicle durant els aparca-
ments també poden produir 
fissures en l’estructura de 
l’aire condicionat, ja que els 
elements es troben situats a 
la part davantera del capó 
(condensadors, � ltre, etc.). A 
més, es pot embrutar de sorra, 
insectes i fulles procedents 
del carrer. A tots aquests 

problemes, cal prestar una 
atenció especial si el vehicle 
es troba permanentment en 
una zona costanera o a les 
illes, ja que tenen l’afegit de 
la corrosió per la humitat i 
els problemes de salinitat 
que afecten també els me-
canismes externs de l’aire 
condicionat.

D’altra banda, un mal ús 
de l’aire condicionat per part 
de l’usuari també contribueix 
directament al fet que apa-
reguin aquests problemes. 
Per exemple, la tendència a 
engegar a la seva màxima 
potència al pujar al vehicle 
s’ha de substituir per un 
encès a menys velocitat per 
no realimentar en excés les 
resistències. D’altra banda, un 
mal manteniment produeix 
obstrucció de partícules en 
els � ltres i vàlvules de refri-
geració, etc. Per això, el Grup 
Xarxa Europea de Garanties 
de Vehicles recomana que en 
les revisions anuals també 
s’examinin els mecanismes 
de l’aire condicionat, � ns i 
tot en èpoques hivernals per 
no haver de portar el vehicle 
al taller a l’estiu.
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En Cataluña el precio de 
la vivienda en alquiler 
experimenta en abril un 
ascenso del 1,7% y se 
sitúa en 12,47 €/m2 al 
mes, según los datos del 
Índice Inmobiliario Foto-
casa. Este valor se sitúa 
un 46,2% por encima de 
la media nacional, que 
en abril es de 8,53€/m2 
al mes.

“El precio de los al-
quileres en España sigue 
encareciéndose, aunque 
a un ritmo más suave 
que hace un año, salvo 
en las principales capi-
tales, donde el ritmo de 
crecimiento sigue siendo 
intenso”, explica Beatriz 
Toribio, directora de Es-
tudios de Fotocasa.

De esta forma, en 
cuanto al ranking de 
CCAA con el  precio 
medio de la vivienda 
en alquiler más alto en 
abril, Cataluña ocupa 
la primera posición, y 
le siguen Madrid con un 
precio medio de 12,45 
€/m2 al mes y País Vas-
co con 10,31 €/m2 al 
mes. Cataluña alcanzó 
su máximo histórico en 
el precio de la vivienda 
en alquiler en enero de 
2018 con un valor de 
12,88 €/m2. Desde en-
tonces ha acumulado un 
descenso de -3,2 %.

Barcelona y Tarra-
gona incrementan el 
precio.

En 20 municipios se 
registran incrementos 
mensuales del precio

El precio medio de la 
vivienda en alquiler au-
menta en abril en 20 
de los 40 municipios 
catalanes analizados por 
Fotocasa. Los incremen-
tos de precio en estos 
municipios se encuentran 
entre el 13,6% registrado 
en Sabadell (Barcelona) 
y el 0,2% registrado en 
Calafell.

Por el contrario, la 
caída más pronunciada 
la experimenta Lloret de 
Mar, en la provincia de 
Girona, con un -10,5% y 
alcanza un valor medio 
de la vivienda de 7,54 
€/m2. Por otro lado, en 
cuanto a la vivienda más 
cara de la comunidad, 
Barcelona capital se di-
ferencia del resto con un 
precio de 16,11 €/m2.

Siete distritos de Bar-
celona incrementan el 
precio
Siete de los diez distri-
tos catalanes estudiados 
por Fotocasa registran 
incrementos en el precio 
del alquiler en el mes de 
abril. Las subidas más 
altas se dan en Gràcia y 
Ciutat Vella con un 5,7% 
y un 2,7% respectiva-
mente. 

El distri to de Ciu-
tat Vella es el distrito 
más caro de Barcelona, 
con un precio medio de 
17,29€/m2 y un ascenso 
mensual del 2,7%. El 
más barato es Nou Ba-
rris, que tiene un precio 
medio de 11,92€/m2 
al mes.

El precio del alquiler en 
Cataluña sube un 1,7% 
en abril

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Pis totalment reformat de 83m2, dues habitacions, men-
jador sortida a balcó, cuina independent  amb safareig 
i bany complet. Zona Av. Estatut. 
Preu: 140.000€ Ref.: DV2281

Pis de 73m2, tres habitacions, menjador sortida a balcó, 
cuina independent amb safareig i bany complet d’origen. 
Amb molta llum. Orientació Est. Segona planta real sense 
ascensor. Zona Can Fatjó. Preu: 120.000€ Ref.: DV2280

Pis totalment reformat de 76m2, dues habitacions, gran 
menjador, cuina independent amb safareig i bany 
complet. Balcó, orientació Oest, sol de tarda. Zona Les 
Torres-FGC. Preu: 120.000€ Ref.: DV2341

Casa adossada de 151m2, amb pati de 50m2, tres habita-
cions, menjador sortida a balcó, cuina independent bany 
complet i lavabo de cortesía. Garatge  per a dos cotxes. 
Zona Can Fatjó. Preu: 285.000€ Ref.: DV2273

Local de 161m2, gran planta diàfana, amb magatzem 
i bany. Tres grans vidrieres. Amb molta visibilitat. Zona 
Mercat, a prop del col·legi Ribas i Maristes, amb molta 
gent de pas. Anteriorment Bon Àrea. 
Preu: 1.380€/mes Ref.: DL2248
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LLOGUER 
I VENDA

SE ALQUILA Hab. 610.467.363
LLOGO PIS totalment amoblat 
a Rubí amb una habitació, cui-
na americana i traster. 700€. 
Interesats trucar: 659.311.658 
/ 639.620.333
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El pasado verano una 
epidemia de pan-
leucopenia sacudió 
la asociación. En ese 

momento teníamos 75 gatos 
jóvenes suscepti bles de con-
tagio, de los cuales tuvimos 
que ingresar a 34. La deuda en 
facturas veterinarias a día de 
hoy es de 25.000 euros.

No podemos seguir tra-
bajando y amparando a los 
animales que lo necesitan y 
que no ti enen a nadie más si 
no somos capaces de liquidar 
esta deuda. De vuestra ayuda 
depende que podamos dar 
conti nuidad a nuestra labor, ya 
que nuestros únicos ingresos 
provienen de socios, teamers 
y jornadas benéfi cas, escasos 
recursos que no cubren para 
hacer frente a toda la deuda 
que se ha generado, por lo 
que está en riesgo la conti -
nuidad de nuestro trabajo que 
anualmente se traduce en:
- POLÍTICA SACRIFICIO 0: 
amparamos gatos enfermos 
crónicos con leucemia, in-
munodeficiencia, cáncer y 
otras patologías diversas que 
suponen un gran coste.
- SIN REFUGIO / casas de 

SOS: Una epidemia de panleucopenia 
sacude Rodamons de Rubí

acogida.
- Media de 200 adopciones 
anuales, a lo que hay que 
sumar:
*350 animales acogidos 
*Atención de 35 colonias 
en el término municipal de 
Rubí, con un desembolso en 
pienso de más de 1.000 kg 
mensuales.

Por este moti vo, nos ve-
mos obligados a lanzar una 
campaña de crowfounding 
con el principal objeti vo de 
poder liquidar todas o parte 

de esa deuda que nos impide 
avanzar y de no obtener ayu-
da tendremos que tomar la 

decisión de abandonar este 
camino que con tanta ilusión 
iniciamos hace unos años.

Necesitamos tu ayuda:
https://www.migranodea-
rena.org/reto/18517/sos-
epidemia-de-panleucope-
nia-sacude-a-rodamons-
de-rubi

Contacta con Rodamons 
de Rubí de lunes a viernes de 
18 a 20 horas al teléfono 639 
679 777 o bien a través de 
email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/roda-
monsderubi

¡ESTAMOS EN 
SITUACIÓN 

CRÍTICA, NUESTRA 
EXISTENCIA ESTÁ 

EN RIESGO!
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‘Estem penjats’ homenatja els millors 
gags de tricicle al Casal Popular

lara lóPEz

El Casal Popular va acollir 
el passat cap de setmana  
dues funcions del muntatge 
‘Estem penjats’, un espec·
tacle basat en els gags més 
destacats de la companyia 
humorística Tricicle dins la 
sèrie de televisió ‘Dinamita’. 
El Grup Escènic del Casal Po·
pular va interpretar aquesta 
adaptació sobre l’escenari 

la direcció i adaptació del 
xou basat en els gags del 
programa de TV3, protago·
nitzat per aquest popular 
trio format per Carles Sans, 
Joan Gràcia i Paco Mir, i que 
tractava situacions de la 
vida quotidiana que comp·
taven amb una temàtica 
comuna com a fil conductor. 
El grup de teatre amateur 
ha volgut seguir l’estil del 
programa original amb un 

format que ha suposat un 
gran repte pels intèrprets.

Rubén Ferrer també ac·
tuava com a presentador de 
l’obra fent d’enllaç entre els 
diferents esquetxos, amb 
la participació del públic, 
que va poder triar l’ordre 
en què s’interpretaven els 
gags com si es tractés d’un 
programa de televisió.

Entre les temàtiques 
tractades a ‘Estem pen·
jats’ hi havia els metges, el 
sexe, la policia, equívocs, 
restaurants, convivència, 
robatoris, televisió o buro·
cràcia. Tots aquests concep·
tes estaven representats 
mitjançant diferents colors 
a través d’unes capses al 
mateix escenari. L’especta·
cle va fer les delícies d’un 
públic familiar amb una ma·
joria de públic adult, però 
també amb la presència 
d’infants i joves.

L’espectacle s’emmarca 
dins de la XXVIII Temporada 
de teatre i dansa amateur 
de Rubí.

El públic va gaudir del muntatge teatral amb els millors gags parlats de tricicle. / l. lópez

les tardes de dissabte i 
diumenge amb una desena 
d’actors i actrius rubinencs 
en una obra que va destacar 
per la gran participació del 
públic, que decidia l’ordre 
de les escenes còmiques. 
Gairebé 150 espectadors 
van gaudir amb el divertit 
muntatge.

L’actor, guionista i direc·
tor rubinenc Rubén Ferrer 
ha estat l’encarregat de 

teatrebreus

tornen les aules d’estudi, que 
amplien l’horari d’obertura
Les aules d’estudi de la Bi·
blioteca ja obren en horari 
nocturn i de cap de setmana 
des d’aquest dilluns. Aquest 
canvi dona resposta a les 
necessitats dels estudiants 
de la ciutat que han de pre·
parar els exàmens de final 
de curs.

Així, els espais destinats a 
l’estudi de la Biblioteca obri·
ran a partir d’aquest dilluns 
de 21 a 24 hores de dilluns 
a divendres, els dissabtes de 
14 a 22 hores i el diumenge 
de 10 a 22 hores. L’horari 
ampliat estarà operatiu fins 
al 17 de juny. / DdR

tertúlia de patrimoni sobre
rubí en època dels romans
E l  G r u p  d e  C o l ·
laboradors del Mu·
seu de Rubí·Centre 
d’Estudis Rubinencs 
(GCMR·CER) ha orga·
nitzat una nova tertú·
lia de patrimoni per 
al pròxim 25 de maig 
a les 19 hores a l’Ate·
neu. En aquesta ocasió, la 
proposta versarà sobre Rubí 
en època de l’Imperi Romà 
i estarà conduïda per Jordi 
Vilalta, historiador rubinenc 
i membre del GCMR·CER. 
Vilalta explicarà les prin·
cipals troballes arqueolò·
giques d’aquesta època i 

troballa arqueològica de l’època roma-
na. / GCMr-CEr

també plantejarà la qüestió 
de si la nostra ciutat va ser 
l’antiga Rubricata. També es 
presentaran les principals 
troballes que demostren 
que Rubí, als segles I i II de la 
nostra era, va ser un nucli de 
població important i molt 
romanitzat. / DdR

ADRECES CULTURALS
Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77·79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.

Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’art la Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de llibres lectors al tren. c. Magí Ramentol,3. 
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84. 
Espai Sociocultural CGt. pl. d’Anselm Clavé, 4·6.
Hermandad rociera de rubí. ctra. 1413, 128.

Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Fundació Museu Vallhonrat. pl. M. Roig, s/n.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat Teosòfica de Rubí. c. Sant Pere, 8. 
teatre Municipal la Sala. c. Cervantes, 126. 
torre Bassas. c. Sabadell, 18.

································································
DivenDres 18 de maig

·Fira de la Cervesa artesana i el Formatge
De 18h a 1h a la rambla del Ferrocarril.

·‘A better man’
Projecció del documental a les  19h al Celler.

·Presentació del llibre ‘Jo soc aquell que va 
matar Franco’
A càrrec de Joan Lluís·Lluís. A les 19h a la llibreria 
El Racó del Llibre (c. Dr. Robert, 12).

·Festival Primavera
Concert de Rock E Fort (20h) i de The Sunglasses 
(21.30h). A l’Espai sociocultural de la CGT.

·‘Gesta’
Teatre a càrrec d’Eva Jiménez i Bruno Jiménez. 
A les 21h al Celler.

·Festa a la zona Nord
Pregó de festes a les 20h. A les pistes del Club 
Petanca Vallès. Org. AV Zona Nord.

································································
Dissabte 19 de maig

·Fira de la Cervesa artesana i el Formatge
De 12h a 1h a la rambla del Ferrocarril.

·Hora del conte en anglès
A càrrec de Kids&Us Rubí. A les 11h a la Bibli·
oteca.

·Festa a la zona Nord
Paella popular a les 14h al Club Petanca Vallès. 
Org.: AV Zona Nord.

·‘Camins enlaire’
Activitat per a famílies. A les  19h al Celler.

·Festival Primavera
Concert de Pulso y Púa (20h) i La Penúltima 
(21.30h). A l’Espai sociocultural de la CGT.

································································
Diumenge 20 de maig

·Festa a la zona Nord
Melé de petanca a les 9h. A les pistes del Club 
Petanca Vallès.
A la plaça de Josep Tarradellas xocolatada (10h), 
inflables (11h-13h) i canó d’escuma (13h). Org. 
AV Zona Nord.

·Fira de la Cervesa artesana i el Formatge
De 12h a 21h a la rambla del Ferrocarril.

·Vermuts Musicals
A càrrec de La Vella Dixieland + Myriam Swanson. 
A les 12.30h a la plaça del Celler.

·Festival Primavera
Vermut musical amb jam session a les 12.30h A 
l’Espai sociocultural de la CGT.

································································
Dilluns 21 de maig

·Festa dels Xatos
A les 9h xocolata amb melindros i sortida cap a 
l’ermita. A la pl. del Dr. Guardiet.
A les 10h refrigeri a la Masia Can Ramoneda.
A les 10.30h missa a l’ermita de Sant Muç, ballada 
de gegants, actuació castellera, encesa de foc, 
sardanes i ball de xatos. 
A les 14h arròs (7€).
A les 15.30h danses participatives.
A les 17h tornada cap a Rubí.

································································
Dimarts 22 de maig

·Dictat Solidari any Pedrolo
A les 19h a la Biblioteca. exposicions

-Dia Internacional dels Museus. Del 18 al 20 
de maig al Museu El Castell. 

-Sergi Marcos, del poema a la pintura. Pin·
tures inspirades en l’obra de Joan Margarit. 
A l’Aula Cultural fins al 14 de juliol.

-Maria Elena Valdez. Exposició d’originals de 
‘Cafè Imaginari’ a l’Espai de Llibres Lectors al 
tren. Fins a l’1 de juny.

·reunió oberta d’alcohòlics anònims
A les 19 a la rectoria de l’Església de Sant Pere. 
31è aniversari del Grup de Rubí. 

································································
Dimecres 23 de maig

·Hora del Conte
‘De quin planeta ets, Anna Tarambana?’, acàrrec 
de Mon Mas. A les 18h a la Biblioteca. Per a 
infants de 4 a 7 anys.

·Presentació del llibre ‘Permagel’
A càrrec d’Eva Baltasar. A les 19h a la llibreria 
L’Ombra (c. Pere Esmendia, 21).

································································
Dijous 24 de maig

·audiovisuals de Muntanya
‘So no vols pols, no vagis a l’Iran’, ‘Life live Alas·
kan’ i ‘Toubkal’. A les 20h al Centre Excursionista 
de Rubí (pg. de la Riera, 30-32).

·‘Sexteto Guardiola’
Concert dins del Cicle de Música de Cambra. A 
les 21h a l’Escola de Música Pere Burés.

AgendA
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REDACCIÓ

La colla dels Gegants de 
Rubí va tenir un cap de 
setmana ple de cultura 
gegantera amb visites a 
Manresa i el Circuit de 
Montmeló.

Dissabte, amb motiu 
de l’Aplec Internacional, 
els gegants de Rubí van 
visitar Manresa, Capital de 
la cultura Catalana 2018. 
El Roc, la Paula, la Laia i el 
Galderic van estar plantats 
al passeig de Pere III amb 
la resta de la imatgeria i 
de grups par� cipants en 
l’Aplec, des d’on a mig 
ma�  es va iniciar una cer-
cavila pel centre de la 
població fins a la plana 
de l’Om. Allà, va tenir 
lloc la presentació d’una 
vintena de grups de cul-
tura popular i tradicional. 
Posteriorment, va ser el 
moment de la presentació 
i el bateig del nou capgròs 
d’Adifolk, el Folk.

El ma�  va cloure amb 
un acte ins� tucional dins 
del Saló de Plens de l’Ajun-

Els Gegants visiten Manresa 
i el Circuit de Montmeló

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Sant Muç acollirà dilluns l’Aplec 
de Primavera i la Festa dels Xatos
REDACCIÓ

L’ermita de Sant Muç acollirà 
dilluns vinent el tradicional 
Aplec de Primavera i la Festa 
dels Xatos, que organitzen 
l’Esbart Dansaire, el Foment 
de la Sardana, la parròquia 
de Sant Pere i l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de di-
verses en� tats locals.

La festa arrencarà a les 
9 del matí a la plaça del 
Doctor Guardiet amb una 
xocolatada amb melindros 
per agafar forces i iniciar 
la caminada fi ns a l’ermita. 
La sor� da de la cercavila, 
amb l’acompanyament dels 
gegants, gegantons, grallers 
i tabalers, � ndrà lloc a les 
9.30 hores i mitja hora des-
prés, els par� cipants podran 
gaudir d’un refrigeri a la 
Masia de Can Ramoneda, 
abans de con� nuar la puja-
da fi ns a Sant Muç.

Ja a l ’ermita,  a  les 
10.30 hores, � ndrà lloc la 
missa i després serà el torn 

El ball dels Xatos és una de les danses tradicionals de la Festa. / Arxiu

de les diferents actuacions 
programades.

Entre aquestes, la ba-
llada de gegants, l’actuació 
castellera i l’encesa del foc 
amb les colles de Diables 
de Rubí, Rubeo Diablorum, 
Diables de la Riera i les Es-
purnes dels Trons.

La festa també comptarà 
amb la ballada dels Xatos i 
la tradicional audició de sar-

danes que enguany anirà a 
càrrec de la cobla Marinada. 
Entre els temes que inter-
pretarà hi ha el ‘Ball dels 
Xatos’, de Josep Serra i amb 
arranjaments de Pere Burés; 
‘L’aplec de la Muntanya’, de 
Manel Saderra; ‘De Sant 
Feliu a S’Agaró’, de Vicenç 
Bou o ‘Les noies de Rubí’ de 
Jaume Ventura.

La Unión Extremeña 

de Rubí s’encarregarà un 
any més de preparar una 
arrossada per a tothom, 
amb un preu per � quet de 
7 euros, que es degustarà 
a partir de les 14 hores, 
mentre que després del 
dinar de germanor, l’Esbart 
proposarà diferents danses 
par� cipa� ves. La tornada a 
Rubí està prevista cap a les 
17 hores.

tament de Manresa. Ja a la 
tarda, les ac� vitats es van 
traslladar al Parc de l’Agu-
lla de la localitat, on es 
van realitzar jocs tradicio-
nals, concerts, audicions i 
l’espectacle mul� discipli-
nari ‘La màgia del parc’, 
amb actuacions de tots 
els grups de cultura, una 
mostra de foc i un concert 
d’havaneres i folk.

Diumenge, la colla ru-
binenca es va desplaçar 
al Circuit de Montmeló 
on es disputava el Gran 
Premi de Fórmula 1, que 
va estar amenitzat per 
diverses ac� vitats de cul-
tura popular i tradicional 
catalana. Entre aquestes, 
23 colles geganteres van 
par� cipar en una Trobada 
de gegants molt especial. 
Els gegants van donar la 
benvinguda al públic i 
durant la compe� ció van 
oferir diverses cercaviles 
i ballades.

El 21 de maig, la colla 
participarà en la tradi-
cional Festa dels Xatos i 
l’Aplec de Primavera.

Els Gegants rubinencs van fer una passejada pel centre de Man-
resa. / Marc Albert López

MÚSICA

L’Espai Socio-Cultural de la CGT 
acull el Fes� val de Primavera 2018
L’Espai sociocultural de la 
CGT, situat a la plaça Anselm 
Clavé, 4-6, acollirà aquest 
cap de setmana el Festi-
val de Primavera 2018. La 
proposta arrencarà aquest 
divendres a les 20 hores 
amb el concert del grup 
Rock’e’Fort. Posteriorment, 
ja a les 21.30 hores, � ndrà 
lloc l’actuació de la formació 
The Sunglasses.

El fes� val con� nuarà el 
dissabte 19 de maig, amb 

una nit en homenatge a 
l’amic de l’en� tat Rodolfo, 
a par� r de les 20 hores amb 
l’actuació de la banda Pulso 
y Púa. El grup La penúl� ma, 
que pujarà a l’escenari a 
partir de les 21.30 hores, 
tancarà la nit.

Finalment, diumenge 20 
de maig, a les 12.30 hores, 
un vermut amenitzat amb 
una Jam Session posarà 
el punt fi nal al Fes� val de 
Primavera. / DdR

Vermut musical amb La Vella 
Dixieland i Myriam Swanson al Celler
La Vella Dixieland, 
un dels grups més 
veterans i coneguts 
del jazz clàssic a 
Catalunya, posarà 
aquest diumenge 
un tancament de 
luxe a la 5a edició 
dels Vermuts mu-
sicals del Celler. La 
banda hi actuarà 
acompanyada de Myriam 
Swanson, una de les millors 
veus negres d’Europa. L’ac-

tuació � ndrà lloc a par� r de 
les 12.30 hores i hi haurà 
servei de bar. / DdR

La Vella Dixieland. / Cedida
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Un grup de joves tenyeixen de colors 
un mur del barri del 25 de Setembre

El Pinar celebra la Festa de la Primavera

Dos joves, pintant el grafi t que es pot veure al 25 de Setembre. / Localpres

REDACCIÓ

La plaça del 25 de Setembre 
compta amb un nou mural 
creat per l’en� tat de grafi -
ters Petados Crew. El passat 
cap de setmana, aquesta 
agrupació va crear aquesta 
expressió ar� s� ca, que té el 
blau com a color principal, 
en una de les façanes del 
local de l’associació de veïns 
de la barriada.

Els ar� stes van treballar 
durant el dissabte per crear 
l’obra, protagonitzada per un 
forat negre que engoleix tot 
� pus de personatges i ob-
jectes. Amb l’objec� u d’im-
plicar el veïnat, el procés es 
va acompanyar de diverses 
activitats de dinamització 
que incloïen tallers de pintar 
roba i de grafi t, una exhibició 
de ball a càrrec de 8 Temps i 
l’actuació de diversos DJ.

La proposta s’emmarca 
dins de l’ac� vitat Grafi ts als 
barris i conjuga dos progra-

ART

mes d’acció comunitària. 
Per una banda, la inicia� va 
Street Art de Rubí Jove, que 
pretén canviar la fi sonomia 
de la ciutat a través d’in-
tervencions artístiques de 

qualitat, facilitant als crea-
dors espais. D’altra banda, 
s’inclou dins el projecte Fem 
Barri, per millorar de forma 
urbanística, econòmica i 
social els barris.

A l’ac� vitat hi va assis� r 
l’alcaldessa, Ana M. Mar-
� nez, que va destacar que 
aquest tipus d’iniciatives 
“generen nous espais de 
relació entre el veïnat”.

El Pinar ha celebrat la Festa 
de la Primavera, coincidint 
amb l’11è aniversari de la 
geganta Lola. El Pla de De-
senvolupament Comunitari 
del Pinar, el Centre Compar-
tir i l’Ajuntament de Rubí 
van impulsar aquesta festa, 
que va tenir lloc dissabte.

L’acte va comptar amb la 
par� cipació dels Castellers 
de Rubí, de la Colla Gegan-
tera del Teresa Altet, de 
l’escola Ca n’Alzamora, dels 
Amics de Rubí i de la Colla 
Gegantera del Pinar.

BREUS

BARRIS

Tot a punt per a les festes 
al barri de la Zona Nord
L’Associació de Veïns de 
la Zona Nord organitza, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i del Club 
Petanca Vallès, les festes 
del barri, entre el 18 i el 21 
de maig.

La festa arrencarà 
aquest divendres a les 20 
hores amb el pregó a les 
pistes del Club Petanca 
Vallès i posteriorment hi 
haurà una actuació de La 

Tuna de Rubí.
El dissabte a les 14 ho-

res està prevista una paella 
popular, també a les pistes 
del Club Petanca Vallès. Pel 
diumenge, hi haurà una 
melé de petanca a par� r de 
les 9 hores al Club Petanca 
Vallès i, més tard, a la plaça 
de Josep Tarradellas hi hau-
rà jocs infl ables d’11 a 13 
hores i posteriorment un 
canó d’escuma. / DdR

La Casa de Andalucía de 
Rubí va celebrar diumenge 
passat la tradicional fes� vi-
tat de la Cruz de Mayo a la 
Rambla del Ferrocarril.

La vuitena edició de 
la festa va arrencar amb 
una missa rociera a càrrec 
de l’Asociación Rociera de 
Rubí i va culminar al migdia 
amb una paella popular. 
Com cada any, a més, es 
van oferir diverses actu-
acions de cors rocieros, 
grups de rumba i ar� stes 
del món del  fl amenc i la 
copla, entre altres, que van 
posar música a la festa de 
celebració.

Com a novetat, aquest 

any la Cruz de Mayo tam-
bé va comptar amb una 
actuació dels Castellers 
de Rubí. L’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, i diversos 
regidors del consistori van 
assis� r a la celebració. “Ens 
ha agradat molt la incor-
poració dels Castellers de 
Rubí a la festa que orga-
nitza la Casa de Andalucía, 
és una molt bona manera 
de celebrar la convivència 
de les diferents iden� tats 
de la ciutat”, va dir l’alcal-
dessa.

Tots els assistents al 
dinar van poder par� cipar 
també en el sorteig d’un 
telèfon intel·ligent. / DdR

La Casa de Andalucía 
celebra la Cruz de Mayo a 
la Rambla del Ferrocarril

Per la festa, es va fer una arrossada popular. / Localpres

Per ambientar l’espai, 
es va decorar la zona amb 
figures al·lusives als cinc 
con� nents, uns ornaments 
que van fer entre el Taller 
de Manualitats i Costura del 

Centre Cívic, l’associació de 
veïns, la Colla Gegantera del 
Pinar i els infants del barri. 
Cada colla participant va 
poder endur-se un obsequi 
per la seva implicació en 

el desenvolupament del 
barri.

Hi van participar prop 
de 200 veïns, que no es van 
voler perdre la cercavila, 
que va sor� r de les portes 
del Centre Cívic del Pinar 
fi ns a la pista poliespor� va, 
on van tenir lloc els actes. En 
aquest espai, les colles van 
fer els seus balls i posterior-
ment una ballada conjunta. 
Per tancar la festa, es va 
fer una classe magistral 
de zumba i es va oferir un 
berenar. / DdR

La festa va aplegar prop de 200 ciutadans. / J. A. Montoya
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El Concurs BBVA de dibuix escolar premia 
6 alumnes de Torre de la Llebre i la Schola

Infants premiats amb els seus dibuixos. / Cedida

REDACCIÓ

Cinc alumnes de l’escola 
Torre de la Llebre i un de 
La Schola han estat guar-
donats en el 37è Concurs 
BBVA de dibuix escolar. 
Es tracta d’Emma Urbano 
(6 anys), Juan Galdon (8 
anys), Nicholas Rodríguez 
i Laura Coronas (11 anys) 
i Ana García (12 anys), de 
l’escola Torre de la Llebre, 
i Nil Conesa (6 anys), del 
centre la Schola.

En total, s’han concedit 
47 premis, entre primers, 
segons i tercers, en les dues 
categories establertes: cicle 
inicial i cicle fi nal de primà-
ria. Els guanyadors han re-
but un diploma i un paquet 
de dibuix i pintura i el llibre 
il·lustrat del concurs amb 
els dibuixos premiats, entre 
els quals hi ha els seus.

Enguany, els dibuixos 
s’havien d’inspirar en una 
sèrie de relats de l’escrip-
tora Júlia Prunés Massa-
guer sobre la convivència 

CERTAMEN

incidint en aspectes com la 
diversitat, la discriminació 
o els prejudicis, valors que 
s’han treballat també a les 
aules.

A més, les escoles gua-
nyadores, entre elles la 
Torre de la Llebre i la Scho-

la, també han obtingut 
un premi en funció dels 
reconeixements obti nguts 
i per la tasca pedagògica 
realitzada.

En aquesta edició, tam-
bé ha parti cipat en el con-
curs l’Escola del Bosc, el Pau 

Casals i Maristes.
El concurs està convocat 

per la Fundació Antigues 
Caixes Catalanes (FACC) 
amb la col·laboració de 
BBVA CX. Tots els dibuixos 
guanyadors s’exposaran a 
espais de la Fundació.



exposició durant aquests 
dies dues peces: un paisat-
ge i dos programes an� cs 
de Festa Major de la prime-
ra meitat del segle XX.

Enguany, la commemo-
ració del Dia Internacional 

dels Museus arriba a la 
41a edició i està dedicada 
al tema dels museus hiper-
connectats, reconeixent les 
connexions que els museus 
estableixen amb la comuni-
tat, el seu paisatge cultural 
o el seu entorn natural. El 
tema d’aquesta edició in-
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BREUS

El MMUC exposarà un joc 
de mobles del Casino i imatges 
de principis del segle XX

Serà en el marc de 
la commemoració 

del Dia dels 
Museus, que se 
celebra aquest 

divendres

REDACCIÓ

El Museu Municipal Castell 
(MMUC) commemorarà 
aquest divendres 18 de 
maig el Dia Internacional 
dels Museus 2018, que en 
aquesta ocasió té el lema 
‘Museus hiperconnectats. 
Enfocaments nous, públics 
nous’.

Amb motiu d’aquesta 
celebració, entre el 18 i 
el 20 de maig, el MMUC 
mostrarà un joc de mobles 
del Casino Espanyol i un 
pe� t conjunt d’imatges de 
principis del segle XX en 
una de les sales temporals 
del museu.

Paral·lelament, la Fun-
dació Museu Etnogràfic 
Vallhonrat, col·laboradora 
habitual del MMUC en 
aquesta celebració interna-
cional, cedirà per a la seva 

cideix en l’oportunitat que 
tenen els museus de cercar 
nous enfocaments i nous 
públics a través de l’anàlisi, 
la consolidació i la creació 
de connexions. 

Més enl là  de l ’ús  i 
l’aprofitament de les no-
ves tecnologies, els museus 
participen cada cop més 
del seu entorn immediat, 
treballen amb la comuni-
tat local i desenvolupen 
projectes de col·laboració 
amb nous segments de pú-
blic que també estableixen 
connexions.

Amb mo� u del Dia In-
ternacional dels Museus, la 
majoria dels equipaments 
museístics catalans orga-
nitzen una gran quan� tat 
d’ac� vitats que tenen lloc 
el mateix dia 18 de maig o 
els dies anteriors i posteri-
ors a aquesta data.

El Club de Lectura sobre Manuel de 
Pedrolo aprofundeix en la diversitat 
de l’obra del prolífi c escriptor català
El Racó del Llibre va acollir 
dilluns un club de lectura 
dedicat a Manuel de Pe-
drolo, coincidint amb la 
commemoració del naixe-
ment del prolífi c escriptor 
català. La sessió va comptar 
amb la par� cipació d’Anna 
Maria Villalonga, comissària 
de l’Any Pedrolo, i de Rocío 
Àvila, professora de llengua 
i literatura de l’Ins� tut Duc 
de Montblanc.

El públic assistent, majo-
ritàriament joves estudiants 

La violència de gènere, tema del 
documental del mes
El Celler acull aquest di-
vendres a les 19 hores la 
projecció del documental 
‘A be� er man’, que explica 
la història d’una dona que 
es retroba 20 anys més 
tard amb l’home que la va 
maltractar durant dos anys 
i del qual va fugir.

Dirigida per Attiya 
Khan –la protagonista de 

la història–, i Lawrence 
Jackman, la cinta recull un 
seguit de trobades entre 
Khan i la seva exparella 
amb la intenció que ell as-
sumeixi la responsabilitat 
del que va fer.

El fi lm, de factura ca-
nadenca, es projectarà en 
versió original sub� tulada 
en català. / DdR

MUSEU

LITERATURA ANY PEDROLO

Eva Baltasar presentarà ‘Permagel’ 
a la llibreria L’Ombra
La llibreria L’Ombra acollirà 
el 23 de maig a les 19 hores 
la presentació del llibre 
‘Permagel’, a càrrec d’Eva 
Baltasar, primera novel·la 
d’aquesta autora, que fi ns 
ara havia destacat pels 
seus textos poè� cs.

La crítica i el públic 
han dispensat una bona 
acollida a la primera novel-
la de Baltasar, que recull 
la història d’una lesbiana 
amb tendències suïcides, 
afi cionada al sexe i a la vida 

improduc� va i que s’ha de 
fer càrrec d’una nena.

‘Permagel’ és la pri-
mera novel·la d’una trilo-
gia, que continuarà amb 
‘Boulder’ i ‘Mamut’, amb 
històries diferents i altres 
protagonistes.

Amb aquesta novel·la, 
Eva Baltasar ha aconseguit 
el Premi Sant Jordi BBVA 
2016. Anteriorment, ja ha-
via guanyat diversos pre-
mis amb la publicació de 
llibres de poesia. / DdR

Manuel de Pedrolo serà el 
protagonista del Dictat Solidari
La Biblioteca acollirà el 22 
de maig a les 19 hores la 
sisena edició del Dictat So-
lidari, organitzat pel Servei 
Local de Català. Es tracta 
d’una ac� vitat oberta a tota 
la ciutadana i que consis� rà 
en la lectura d’un fragment 
del llibre ‘Infant dels grans’, 
de Manuel de Pedrolo.

L’encarregada de llegir 
el text serà Montse Flores, 
professora a l’ins� tut Duc de 
Montblanc. Un cop realitzat 
el dictat, que al ma�  s’haurà 
fet a les escoles però amb 

un text diferent de Pedro-
lo, els assistents el podran 
corregir.

Els organitzadors del 
Dictat conviden els parti-
cipants a portar aliments 
de primera necessitat, que 
es repar� ran entre els be-
neficiaris de Càritas, Creu 
Roja, ASAV, Frater-Nadal i 
Rubí Solidari. Es demanen 
principalment llegums cuits, 
tomàquet fregit, llet, oli i fa-
rina. En el Dictat Solidari de 
l’any passat es van recollir 
145 kg d’aliments. / DdR

LITERATURA

Xerrada sobre Maria 
Aurèlia Capmany 
de l’Aula d’Extensió 
Universitària 
L’Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí (AEUR) va 
organitzar el 10 de maig a 
l’Ateneu la quarta sessió 
del seminari de literatura, 
aquest cop sobre la fi gura 
de Maria Aurèlia Capmany. 
Aquest 2018, es comme-
mora el centenari del nai-
xement de la novel·lista, 
assagista, dramaturga, tra-
ductora i ac� vista feminista 
i an� franquista.

La conferència va anar 
a càrrec de Marta Nadal, 
comissària de l’Any Maria 
Aurèlia Capmany, qui va 
destacar que l’escripto-
ra barcelonina va ser una 
precursora del feminisme i 
va marcar el camí a seguir 
per altres grans escriptores 
catalanes com Montser-
rat Roig o Pilar Aymerich. 
Entre les seves obres més 
destacades, hi ha ‘Betúlia’, 
‘L’altra ciutat’ o ‘El cel no és 
transparent’. / DdR

El Racó del Llibre va acollir el Club de Lectura dilluns. / Cedida

de Batxillerat, van tenir 
l’oportunitat de descobrir 
una mica més l’obra i vida 
de Manuel de Pedrolo, gui-
ats de forma amena i distesa 
per Villalonga. La sessió va 
estar dedicada a l’obra ‘Joc 
brut’, una novel·la del gène-
re negre de Pedrolo, sobre 
la qual es va mantenir una 
animada conversa.

La proposta també va 
servir per divulgar la diver-
sitat de l’obra de l’escriptor 
català, que va escriure més 

de 120 obres de tots els 
gèneres, així com per rei-
vindicar la seva tasca com 
a defensor de la llengua 
catalana. Rocío Àvila, con-

ductora del club, ha valorat 
molt posi� vament l’ac� vitat 
i ha anunciat que a la tardor 
s’organitzarà una nova ses-
sió. / DdR



El Prebenjamí 
de la  Penya 
Blaugrana Ra-
mon Llorens es 
va proclamar 
campió de lliga 
després d’em-
patar contra La 
Farga. L’equip 
està format per 
Bruno Arriola, Yassir ben 
Ayyad, Pol Camacho, Abdel 
Chouach, Biel López, Max 
López, Lluc Mas, Izan Polo i 
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L’olímpic guanya al Vilafranca i 
s’assegura virtualment la permanència
José VErDE

Amb la victòria a domicili de 
l’Olímpic Can Fatjó davant 
l’Atlètic Vilafranca (0-2), 
l’equip rubinenc s’assegura 
virtualment la permanència 
a Segona Catalana a manca 
de dues jornades per fina-
litzar la lliga. Amb un únic 
punt en els dos partits que 
falten de la competició seria 
suficient. 

Els homes de Toni Corral, 
qui ha assumit la direcció de 
l’equip mentre Juan Carlos 
Rodríguez es recupera d’un 
infart, van fer un bon partit. 
L’Olímpic va dominar amb 
claredat a la primera part, 
fet que va permetre arribar 
al descans amb el 0-2 al 
marcador. 

Els gols van ser obra de 
Claudio, en el minut 15, i de 
Rubén Ruiz, en el 43, des-
prés de duess magnífiques 
passades de Jonay, qui va 
fer un extraordinari partit i 
va portar de corcoll el lateral 
i capità del Vilafranca, Eric, 
amb la seva velocitat, con-

trol de l’esfèrica i els seus 
regats. 

En la primera part, els 
de Can Fatjó també van 
estar molt segurs en defen-
sa, dominant el centre del 
camp i recuperant pilotes. 
Els jugadors en punta van 
donar molta feina al porter 
rival, Chema. 

El Vilafranca va tenir 
poques ocasions de gol 
i les que va tenir van ser 
ben resoltes pel porter de 
l’Olímpic. Amb el 0-2 va 
arribar el descans. 

La segona meitat es va 
iniciar amb un Vilafranca 
buscant la porteria contrà-

ria i donant molta feina a 
la defensa de l’Olímpic. El 
vendaval del Vilafranca va 
durar 15 minuts, a partir 
d’aquest moment, els de 

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 32 69
2 RUBÍ UE 32 62
3 BEGUES 32 60
4 SANT QUIRZE 32 56
5 CAN TRIAS 32 55
6 FONTSANTA FATJÓ 32 51
7 ATLÈTIC SANT JUST 32 49
8 PRAT B 32 47
9 ATLÈTIC VILAFRANCA 32 46

10 ESPLUGUENC 32 45
11 OLÍMPIC CAN FATJÓ 32 44
12 MARIANAO 32 40
13 MOLINS DE REI 32 40
14 ATLÈTIC PRAT 32 38
15 JÚNIOR 32 38
16 SUBURENSE 32 35
17 SANT JOAN DESPÍ 31 20
18 GORNAL 31 12

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JúNIOr   1-0 ATLèTIC VILAFrANCA-CD OLÍMPIC CAN FATJÓ               0-2 

FE ATLèTIC VILAFrANCA: Chema, Max, Alvaro (Martí), 
Iván, Jaume, Arnau (Nicolás), Eric, Luca, Noah (Pol), Sergi 
i Fran (Oriol). 
CD OLIMPIC CAN FATJÓ: J.Bracons, Gerard, Dani García, 
Marc Ruiz, O. Molina, Silva (Charly), Arnau, Pardo (D. Váz-
quez), Rubén (Juancho), Claudio (Mauri) i Jonay (Sergio 
Palmero). 
Àrbitre: Perelló Campaña, Marc (Bé).
Gols: 0-1 Claudio (15´) 0-2 Rubén (43´).
Targetes: Silva, Jonay, Mauri i D. Vázquez.

Can Fatjó van recuperar el 
centre del camp i van tornar 
a crear perill. Una petita dis-
tracció de la defensa visitant 
va estar a punt de permetre 
al Vilafranca retallar distàn-
cies, però el pal, la fortuna i 
dues encertades actuacions 
consecutives de Jaume Bra-
cons ho van evitar. 

Ja cap al final del partit, 
l’Olímpic va disposar de no-
ves ocasions per eixamplar 
la diferència en el marcador 
amb tres rematades con-
secutives de Rubén, Arnau 
i Claudio, que finalment 
van ser aturades pel porter 
local. 

Amb el 0-2, es va arribar 
al final del partit i la suma de 
tres punts molt importants 
per a l’Olímpic, que afronta-
rà les dues últimes jornades 
amb certa tranquil·litat. 

Dissabte vinent, a les 
18 hores, els de Can Fatjó 
es desplaçaran fins al Mu-
nicipal Fonsanta Fatjó de 
la localitat de Cornellà per 
enfrontar-se al CD Fonsanta 
Fatjó. 

Veterans-Castelldefels      1-1
Polinyà-Juvenil B      4-0 
Cadet A-Can Parellada      1-2
Alejandro. 
Sant Cugat-Cadet B              3-11
Sergio (2), Carlos (2), Luis, Ru-
bén (3), Ernesto, Russo i Ferran.
Infantil A-Juan XXIII      2-0
Ricard i Quan.
PB R. Llorens-Infantil B     1-2 
Younes i Johan.
Infantil C- Viladecavalls     10-0 
Jan (3), David, Diego (2), Gerad, 
Rainer (2) i Maiz.
Aleví A-UFB Jabac      1-3 
Saúl.
Aleví B-UFB Jabac      2-4 
Kilian i Xavier.
Aleví C- Castellbisbal           3-11 

Muñiz (2) i Cristian.
UFB Jabac-Aleví D      4-0 
Aleví E-UFB Jabac      8-1 
Axel (2), Diego, Alejandro, Raúl, 
Joan, Víctor i en p.p.
Aleví F-San Cristóbal      6-2 
Iker (2), Miguel (2), Francisco 
i David.
Benjamí A-Castellbisbal     4-0 
Xavier (2), Mancheño i Iker.
Rubí UE-Benjamí B      0-4 
Molinos, López (2) i Maher.
Benjamí C-Vacarisses      9-3
Pérez (2), Rolan, Reyes (3) i Erik 
(3).
Benjamí D-Fruitosenc      4-1 
Lucas (2) i Nazan (2).
Can Rull-Prebenjamí A     3-8 
Alex, Efim (5), Julen i en p.p.

rEsuLTATs OLÍMPIC CAN FATJÓ

sancions contundents al sant pere 
Nord per les agressions durant 
el partit contra el Can Mir
RedaCCió

La Federació Catalana de 
Futbol (FCF) ja ha resolt les 
incidències ocorregudes en 
el partit de juvenils que va 
enfrontar el Sant Pere Nord 
CF i l’Escola de Futbol Can 
Mir, emmarcats en el grup 
30 de Segona Catalana, el 
passat 15 d’abril. I ho ha 
fet imposant contundents 
sancions tant a diversos ju-
gadors del Sant Pere Nord, 
com al mateix club, a partir 
dels fets descrits per l’acta 
arbitral i els informes que 
s’han realitzat. 

Segons la resolució de 
la FCF, un dels jugadors de 
l’equip terrassenc ha estat 
sancionat amb 25 partits 
de suspensió, ja que consi-
dera provades una agressió 
amb resultat de lesió a un 
jugador del Can Mir que 
va haver de ser traslladat 
a un centre hospitalari (15 

partits) i agressió a un al-
tre jugador (4 partits). El 
mateix jugador ha estat 
sancionat per no dirigir-
se als vestidors un cop va 
ser expulsat (1 partit), per 
insults o amenaces a altres 
jugadors (2 partits) i per 
dirigir-se als àrbitres i auto-
ritats esportives en termes 
i actituds injurioses o de 
menyspreu (3 partits). 

La Federació també san-
ciona un segon jugador del 
Sant Pere Nord a 7 partits 
de suspensió: 4 per agres-
sions, 2 per provocar l’ani-
mositat del públic i 1 per 
no dirigir-se als vestidors en 
ser expulsat. 

A més, determina la 
clausura del terreny de 
joc del club terrassenc per 
dos partits pels incidents 
greus del públic i sanciona 
l’entitat amb 195 euros 
pels incidents i per la mala 
conducta col·lectiva dels ju-

gadors. També el delegat ha 
estat suspès dues setmanes 
per l’incompliment de les 
obligacions i amb 5 euros 
de multa. 

La resolució de la Fe-
deració Catalana de Fut-
bol també recull que les 
al·legacions i les proves 
aportades pel CF Sant Pere 
Nord no desvirtuen el con-
tingut de l’acta arbitral i 
dona per acabat el partit 
amb el resultat d’empat a 
tres gols.

El vicepresident espor-
tiu del Club Escola de Fut-
bol Can Mir, Xavier Mas, 
ha valorat positivament la 
resolució: “És molt clara 
i exculpa el Can Mir dels 
incidents”. Per Mas, “ara 
toca passar pàgina, de-
sitjar-li molta sort al Sant 
Pere Nord perquè té molta 
feina i nosaltres a continuar 
treballant i fent la nostra 
tasca”.

Futbol | base

Futbol | base

Sant Cugat-Prebenjamí A      2-9
Hugo (5), Biel (2), Adam i en p.p.
Benjamí B-PB St Cugat      2-6 
Sulayman i Aislam.
Ullastrell-Benjamí A      3-2
Ariel (2).

Aleví-Matadepera      3-3 
Zacaria (2) i Mohamed.
Infantil-Olímpic     1-2 
Ian
Sènior-Olímpic     1-0
(suspès a la mitja part)

rEsuLTATs PB rAMON LLOrENs

Futbol | entItat

el Veinti continua amb els actes 
de celebració del 50è aniversari
El Juventud 25 de Septiem-
bre continua celebrant el 
seu 50è aniversari i aquest 
cap de setmana ha organit-
zat un festival amb diverses 
actuacions i activitats.

El club va celebrar dis-
sabte un xou amb actuacions 
musicals amb un record per 
al rubinenc Rafa Jurado, un 
jove que pateix tetraplegia a 
causa d’un accident. Els fons 
que es van recollir durant 
l’activitat es destinaran a la 
seva família.

Als actes hi va acudir 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, i altres regidors. La 
màxima responsable muni-
cipal va dir que “el Juventud 
25 de Septiembre és més 
que un club esportiu, és un 
element essencial per enten-
dre la cohesió del barri”.

El Veinti va acompanyar 
aquesta celebració amb una 
victòria davant del Júnior B 

per 2-0. El partit va arren-
car molt bé pels del 25 de 
Setembre amb un gol d’Igor 
Balza de Vallejo al minut 
4, però no va ser fins a les 
acaballes del partit quan va 
poder sentenciar amb el gol 
de Ferran Aguilar.

Per la seva banda, l’Atlè-
tic Rubí continua liderant el 
grup empatant amb el Sant 
Lorenzo després de superar 
per 2-0 el Tibidabo Torre 
Romeu. / DdR

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 ATLÈTIC RUBÍ 32 67
2 SAN LORENZO 32 67
3 JUV.25 SEPTIEMBRE 32 63
4 LA ROMÀNICA 32 60
5 CASTELLBISBAL 32 55
6 TIBIDABO T. ROMEU 32 51
7 BADIA DEL VALLÈS 32 51
8 SANT CUGAT B 32 49
9 ESCOLA PLANADEU 32 49

10 MIRASOL-BACO 32 43
11 CERDANYOLA B 32 42
12 BARBERÀ ANDALUCÍA 32 41
13 LLANO DE SABADELL 32 38
14 LLORENÇÀ 32 36
15 JÚNIOR B 32 30
16 PENYA PAJARIL 32 29
17 ESCUELA BONAIRE 32 27
18 PUEBLO NUEVO 32 21

el Rubí apunta 
a primera a 
dues jornades 
pel final de lliga
La Unió Esportiva Rubí té a 
tocar l’accés a la promoció 
a Primera Catalana a només 
dues jornades perquè acabi 
la lliga. En la darrera jorna-
da, el conjunt rubinenc es 
va desfer sense problemes, 
per 4-1, de la Suburense, 
un equip de la zona baixa 
del Grup 3 de Segona Ca-
talana. 

Albert Gurrea i Xavier 
Fernández, amb dos gols 
cadascun, van ser suficients 
per doblegar la Suburense, 
que no va fer el gol fins al 
darrer minut del partit. 

Amb aquest resultat, 
la Unió Esportiva li manté 
el pols al Begues, tercer a 
només dos punts del con-
junt blanc-i-vermell i depen 
d’ell per retornar a Primera 
Catalana. Els dos darrers 
partits de lliga pel Rubí 
seran contra l’Atlètic de Vi-
lafranca a domicili i contra el 
Fontsanta Fatjó. / DdR

Futbol | segona cat.

Futbol | base

el Prebenjamí de la Penya, campió

La rebuda a l’equip prebenjamí. / Cedida

Redwan Tachrift, i entrenat 
per Sara Mora, Mohamed 
Trawalle i Nacho Delgado. 
/ PBRL
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TIR AMB ARC | COMPETICIÓ

Juan Pedro Serrano queda en tercer 
lloc en la Lliga Camp nacional
La cinquena � rada de la Lli-
ga de Camp de la Federació 
Espanyola va tenir lloc a Na-
varra. La prova va comptar 
amb la par� cipació del � ra-
dor rubinenc Juan Pedro Se-
rrano en la modalitat d’Arc 
Nu, que va pujar al podi 
amb una tercera posició i 
ara espera fer un bon paper 
al Campionat d’Espanya de 
Camp. D’altra banda, en 
la quarta � rada de la lliga 
d’Aire Lliure al Castell de 

Montjuïc, Enrique Flores va 
ser segon en Longbow, amb 
258 punts. En la modalitat 
d’Arc Compost, Ester Se-
mis va ser quarta amb 597 
punts. També va ser quart 
Francisco J. Madrigal, amb 
659 punts i empatat amb 
el tercer classifi cat. Montse 
Muñoz va quedar en setena 
posició amb 323 punts i Her-
nán de las Heras va ser setè 
en la modalitat Recorbat 
amb 231 punts. / CAR

ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Bons resultats de la UAR en el 
Campionat de Catalunya de clubs
La Unió Atlè� ca Rubí (UAR) 
va par� cipar el 12 i 13 de 
maig en el Campionat de 
Catalunya de Clubs de les 
categories Sub-10, Sub-12, 
Sub-14 i Sub-16 a les pistes 
d’atle� sme Moisès Llopart 
del Prat.

Cal destacar la bona ac-
tuació del Benjamí Masculí 
i del Femení, aquest darrer 
va quedar en sisena posició 
de 31 equips i a només 5 
punts del tercer classifi cat. 
En aquesta categoria, Alba 
Sanjust va ser segona als 
60 mll amb un temps de 
10’ i Lucia García va quedar 
tercera als 1.000 mll amb 
una marca de 5’50”6. El 
Masculí, per la seva banda, 
va quedar en 12a posició de 
32 equips.

En Sub-14 femení, Maya 
Catlla, Ona Gombau, Laia 
Vargas i Violeta Vilches van 
quedar 15es i van fer una 
bona marca al 4x80 m amb 
un temps de 43’66”25. Per 
la seva banda, Estefany Ba 

va quedar tercera en llança-
ment de pes amb una marca 
de 10,78 m.

Melo, campió de Catalunya 
de marxa i rècord
Els marxadors de la UAR van 
par� cipar en el Gran Premi 
Marxa Ciutat Montornès, 
que va tenir lloc a les pistes 
de la localitat vallesana el 
13 de maig. Ignasi Melo, va 
quedar campió de Catalunya 
de Veterans en M-65 en la 

distància de 10.000 m amb 
un temps de 53’24”, fet que 
suposa un nou rècord d’Es-
panya. L’atleta rubinenc té 
previst par� cipar aquest cap 
de setmana en el Campionat 
d’Europa en les distàncies 
de 10 km i 30 km ruta.

Per la seva banda, l’at-
leta sub-16 Lucia Tejero va 
quedar tercera en 3.000 m 
després de fer una marca 
de 17’01, millorant en més 
d’un minut el seu temps de 

principis d’any.

Campionat del Vallès
El 12 de maig es va cele-
brar la segona jornada del 
LVIè Campionat del Vallès, 
organitzat per la Unió At-
lètica Barberà a les pistes 
municipals. Per part de la 
UAR, en la prova dels 100 mll 
van par� cipar David Guer-
rero (11”47), David Jimé-
nez (11”85), Arnau Marco 
(12”5), Marc Malave (12”82) 
Pau Valdivieso (13”34) i 
Anna Blasco (14”87).

Oriol Bravo va par� cipar 
en els 400 mll amb una 
marca de 53”87 i en els 
1.500 m van par� cipar Jan 
Soler (4’30”46) i Jan Badia 
(4’12”16). Gerard Puig va 
saltar 6,26 m i David Jimé-
nez, 6,11.

Per úl� m, a Palafrugell 
van tenir lloc les proves 
combinades amb la parti-
cipació de Gerard Merino 
(5.194 pts) i Jairo Lorenzo 
(4.330 pts). / UAR

El Campionat de Catalunya es va disputar al Prat. / Miquel Merino

NATACIÓ | LLIGA

Úl� ma jornada de la lliga catalana 
pels nedadors del CN Rubí

Els benjamins i prebenjamins 
del Club Natació Rubí (CNR) 
van disputar l’úl� ma jornada 
de la lliga catalana a Parets. 
Els nedadors van par� cipar 
en diferents proves classifi -
catòries de cara al Campionat 
de Catalunya.

D’altra banda, la neda-
dora del club Sílvia Mar�  va 
par� cipar en el Campionat 
d’Espanya Universitari de 
Natació, a Jaén, en el qual va 
destacar quedant en quarta 
posició en els 200 m lliures.

A més, el CNR va estar 
present a la Final per Dele-
gacions, que va tenir lloc a 
Molins de Rei el 12 i 13 de 
maig. Els nedadors Sílvia 
Martí i Júlia Guillem van 

acabar subcampions amb 
l’equip del Vallès, mentre que 
Aran Pina, Clàudia Gómez, 
Fabio Cagigos i Noa Monte-
ro van ser quarts en la seva 
categoria, també amb l’equip 
comarcal.

De cara al proper cap de 
setmana, els nedadors ale-
vins es traslladaran a Manre-
sa per disputar la jornada de 
Fons i Es� ls, on nedaran els 
200 m es� ls i els 400 m lliures 
i � ndran l’opció per classifi -
car-se pels Campionats de 
Catalunya d’Es� u. Pel que fa 
a l’equip màster, par� ciparà 
en el XX Trofeu Natació Màs-
ter de Girona, úl� ma etapa 
del Circuit Català de Trofeus 
Màster. / CNR

CICLISME | RUTA

Ciclistes rubinencs 
par� cipen a la Marxa 
Terra de Remences
Un grup de ciclistes del Club 
Ciclista Rubí van par� cipar el 
13 de maig en la Marxa Ciclo-
turista Terra de Remences, a 
Sant Esteve d’en Bas.

D’altra banda, aquest cap 
de setmana tornen les sor-
� des de ruta. El diumenge 
a les 7 hores sor� rà un grup 
fi ns a Tossa de Montbui que 
farà 135 km. El segon grup 
sor� rà a les 7.30 hores per 
fer 90 km. / CCR

Els par� cipants del CNR. / Cedida
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

La rubinenca Bea Or� z s’ha 
proclamat campiona de la 
lliga de Divisió d’Honor amb 
el CN Sabadell per segon 
any consecu� u. El conjunt 
de Sabadell va guanyar els 
dos primers partits de la 
fi nal (13-7 i 3-12) contra el 
CN Sant Andreu liquidant 
l’eliminatòria d’entrada.

El CN Sabadell és l’equip 
hegemònic del waterpolo 
estatal –ha guanyat les da-
rreres 8 lligues de forma con-
secu� va– i aquest any només 
se li ha resistit l’Eurolliga. 
Així, Bea Or� z tanca la tem-
porada amb el conjunt sa-
badellenc amb quatre � tols: 

la lliga, la Copa de la Reina, 
la Supercopa d’Espanya i la 
Copa Catalunya i amb 22 
anys ja suma nou � tols a la 
seva carrera espor� va.

Després d’aixecar el � tol 
de lliga, Or� z té una nova cita 
amb la selecció espanyola, 
que disputarà el Campio-
nat d’Europa de waterpolo 
entre el 14 i el 28 de juliol a 
Barcelona.

Serà ja el segon Europeu 
que dispu�  la rubinenca Bea 
Ortiz amb Espanya. En la 
darrera edició, la del 2016, 
el combinat estatal va que-
dar en quarta posició de la 
compe� ció. / DdR

Bea Or� z suma la segona 
lliga amb el CN Sabadell

Els espor� stes del Balmes Rubí que van par� cipar en l’Obert. / Cedida

El Club Balmes de Rubí va 
par� cipar el 12 de maig al 
IV Obert Internacional de 
Figueres amb 8 competi-
dors rubinencs, dels quals 
5 van poder aconseguir una 
medalla. 

Sílvia Boix va aconseguir 
la medalla d’or en la seva 
categoria, mentre que Clau-
dia i Daniel Triviño i Thaïs 

Martínez i Adrià Martos 
van perdre a semifinals i 
van aconseguir la medalla 
de bronze. També van par-
� cipar en el torneig interna-
cional, que va aplegar 400 
espor� stes, Miriam Granell. 
Unai Flores i Daniel Martos, 
que van fer bons combats 
però no van poder passar 
de ronda. / Club Balmes

Cinc representants del 
Club Natació Rubí (CNR) 
van par� cipar diumenge 
en el VII Fas� riatlon de 
Castelldefels. En aquesta 
prova, Laura Pérez va 
quedar en quarta posi-
ció en la seva categoria 
i 14a en la general. Edu-
ard González va ser 22è 
en Sub-23; Oriol Oliván, 
83è en Absolut; Daniel 
Jiménez, 51è en V1; i Al-
fonso Mar� nez, en 137è 
Absolut.

D’altra banda, també 
es va disputar el XXVII 
Triatló Sprint de Sant 
Feliu de Guíxols, amb la 
par� cipació de Jordi García, 
que va completar la prova 

TAEKWONDO | TORNEIG

Sílvia Boix guanya l’or 
a l’Obert de Figueres

WATERPOLO | FASE D’ASCENS

El Masculí B queda en quarta posició  en 
la fase d’ascens a Segona Nacional
El Sènior Masculí B del 
Club Natació Rubí (CNR) va 
quedar en quarta posició 
en la fase d’ascens a Segona 
Divisió que es va disputar a 
Alcobendas durant el passat 
cap de setmana i en la qual 
van par� cipar el CN Badia, 
el CN Brains i el CN L’Hospi-
talet, equip que fi nalment 
va promocionar.

Els rubinencs van perdre 
en el primer par� t i en el 
duel pel tercer i quart lloc 
contra el CN Badia van cau-
re per la mínima, 14-15. Cal 
destacar que els jugadors 
de Dani Gómez són en la 
seva majoria waterpolistes 
de les categories cadet i 
juvenil. 

D’altra banda, el  Sènior 

El Sènior Masculí B està format per jugadors majoritàriament cadets i juvenils. / Cedida

Cadet Masculí A - CN Terrassa    11-8
Benjamí - CN Sant Andreu       6-4
CN Montjuïc A - Aleví A       6-5
Cadet Masculí B - CW Figueres       9-6
La Sirena CN Mataró - Infantil    11-3RE

SU
LT

AT
SMasculí A va perdre contra 

el Club Natació Sant Feliu 
per 11-6 en el primer par� t 
que va disputar de la Copa 
Federació. / CNR

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

L’Horitzó A, més a prop de 
la fi nal de Copa Catalana
L’Horitzó A ha aconseguit 
la segona victòria en la 
Copa Catalana de Primera 
Divisió de bàsquet adaptat 
a persones amb discapaci-
tat intel·lectual. El conjunt 
dirigit per Enric Planas va 
superar el Rel Encert per 
28-16, un partit en què va 
destacar la gran actuació 
de Toni Torres, que amb 22 
punts va liderar l’atac dels 
vallesans. 

Amb aquest tr iomf, 
l’equip vallesà està a un 
pas de classificar-se per 
disputar la final de la Copa 
Catalana. 

Tot i l’absència des-
tacable de José Roldan, 
l’equip va suplir la manca 

dels seus punts amb una 
defensa molt tancada que 
impedia en tot moment 
que els jugadors del Rel 
Encert poguessin anotar 
amb facilitat des de dins de 
la pintura. També cal des-
tacar, a més de l’actuació 
de Torres, la lluita pels 
rebots de Joan Lupión i 
Jordi Aniento, a més del 
debut del jove Pablo Plaza, 
provinent de l’Horitzó B i 
recentment incorporat al 
primer equip. 

Per l’Horitzó van jugar 
Toni Torres (22), Joan Lu-
pión (2), Jordi Aniento (2), 
Efrain Escalona (2), Helena 
Corbella, Sergio de la Torre 
i Pablo Plaza. / CE Horitzó

TRIATLÓ | COMPETICIÓ

Laura Pérez acaba quarta el 
Fas� riatlon de Castelldefels

L’atleta rubinenca del CNR durant la 
prova. / Cedida

assolint la 61a posició en la 
categoria absoluta. / CNR
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